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RESUMO  

Título: Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria 

A interação do ambiente e emoções com que crescemos é dinâmica, contínua e crucial no 

desenvolvimento e construção da unicidade. A infância é um momento privilegiado pela sensibilidade à 

interação com o meio. Porém, na necessidade de cuidados de saúde, o ambiente pode apresentar-se um 

indutor de estímulos adversos, emergindo desconforto e estados emocionais de desequilíbrio. Este, é 

domínio da Enfermagem e abrange um enquadramento holístico no cuidado à díade essencialmente, pela 

representatividade das variáveis no acompanhamento e processo de tratamento, tornando-se fulcral 

sensibilizar e implementar estratégias. Este relatório de estágio apresenta o desenvolvimento do projeto 

de intervenção segundo a metodologia de projeto, inserido na linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de Vida”, denominado: “Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria”, bem 

como, uma análise critico-reflexiva sustentada na evidência das etapas constituintes do desenvolvimento 

das Competências de Mestre, Comuns e Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica. 

 PALAVRAS-CHAVE: Emoções; Ambiente; Conforto; Criança/Jovem; Enfermagem 

 

ABSTRACT 

Title: Optimizing the Therapeutic Environment and Emotions in Pediatrics 

The interaction of environment and emotions with which we grew up is dynamic, continuous and crucial 

in the development and construction of oneness. Childhood is a privileged moment for sensitivity to the 

environment, however, in the need for health care, the environment can present itself as an inducer of 

adverse stimuli, emerging discomfort and emotional states of imbalance. This is the domain of Nursing 

and encompasses a holistic framework in the care of the dyad, essentially due to the representativeness 

of the variables in the monitoring and treatment process, making it essential to raise awareness and im-

plement strategies. This internship report presents the development of the intervention project according 

to the project methodology, inserted in the research line "Safety and Quality of Life", entitled: "Optimizing 

the Therapeutic Environment and Emotions in Pediatrics", as well as a critical analysis -reflective based on 

the evidence of the constituent stages of the development of Master Competencies, Common and Specific 

of the Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing. 

 KEYWORDS: Emotions; Environment; Comfort; Child/ Young; Nursing  
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no âmbito do 4º Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação – Área 

de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, a decorrer no ano letivo 2020-2021, ao 

abrigo da associação da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja [IPB]; Escola Superior 

de Enfermagem de São João de Deus da Universidade de Évora; Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Portalegre; Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e Escola Superior 

de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

Este, apresenta-se como um documento de caráter científico, cujo objetivo é evidenciar a aquisição 

progressiva de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista [CCEE], e Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [EEESIP] através da descrição e 

análise crítico-reflexiva sobre a prática do percurso formativo cumprido.  

Expectando-se ainda, fundamentar escolhas através da teorização e evidência científica; expondo as 

aprendizagens e competências desenvolvidas nos diferentes contextos que compõem o Estágio Final, 

conjuntamente com o enquadrar da descrição do desenho, implementação e respetiva avaliação do 

projeto de intervenção [PI] desenvolvido de acordo com metodologia de projeto, produzindo-se, 

consequentemente um relatório para posterior discussão pública culminando na aquisição de 

competências e grau de Mestre. 

A salientar, que a presente explanação relativa à componente clínica, terá em consideração apenas o 

percurso do Estágio Final por creditação de competências ao Estágio I, pela experiência profissional 

adquirida em cuidados diferenciados de internamento médico pediátrico.  

Inserido na linha de investigação “Segurança e Qualidade de Vida”, o tema “Otimizar o Ambiente 

Terapêutico e as Emoções em Pediatria”, visa promover o ambiente terapêutico enquanto estratégia na 

otimização das emoções em pediatria, através da identificação do ambiente físico e emocional inerente 

aos cuidados de saúde, enquanto elemento crucial na otimização do conforto e bem-estar, cuja ação 

diferenciada do EEESIP na adoção e uniformização de intervenções de enfermagem permitirá minimizar 

a experiência adversa da criança/família no recurso aos cuidados de saúde e a maximização do estado de 

saúde da díade.  

Integrando um processo de transformação ligado à investigação, o PI foi desenvolvido de acordo com 

a metodologia de projeto para viabilizar a mudança, pois segundo Ruivo et al.(2010), esta centra-se, 
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fundamentalmente, na resolução de problemas, permitindo a aquisição de competências e capacidades 

num contexto real/social que motive preocupação. 

O PI pressupõe-se de caráter transversal aos diferentes contextos de cuidados, e surge enquanto 

elemento norteador deste relatório, conjugando a compreensão da relação entre a ação de Enfermagem 

no ambiente de cuidados, nas emoções e no conforto para a promoção do bem-estar através da 

otimização das variáveis, motivando o estudo desta dinâmica e dos fatores contributivos, quer de forma 

positiva quer negativa, perspetivando-se uma prática de cuidados progressivamente mais humanizados e 

individualizados. Por conseguinte, assume-se como objetivo geral promover o ambiente terapêutico 

como estratégia na otimização das emoções em pediatria. 

Para o seu alcance tornou-se necessário definir objetivos específicos que, após a análise e desenvolvi-

mento de pesquisa/conhecimento teórico-prático acerca das variáveis nos diferentes ambientes de cui-

dados de saúde norteou a preparação de um plano de trabalho promotor de mudança, incrementado 

essencialmente na sensibilização para a temática.  

De enaltecer, que a pesquisa bibliográfica e a consulta nas bases de dados científicas, demonstraram-

se ferramentas fulcrais na atualização de conhecimentos e na busca da mais recente evidência, uma vez 

que o conhecimento e a práxis da Enfermagem têm vindo a desenvolver-se numa relação dinâmica e 

sólida enquanto disciplina, proporcionando desafios que requerem formação contínua motivando a me-

lhoria da ação, pelo que, é imperativo experienciar diferentes contextos e esferas de ação do EEESIP, 

perspetivando o aperfeiçoamento da prática, o crescimento e desenvolvimento quer profissional, quer 

pessoal.  

Efetivamente, a interação entre a dimensão física e emocional de cada um, está relacionada com o 

conforto, o que, em analepse, rapidamente recordamos que nos sentimos bem, confortáveis, acolhidos e 

acima de tudo, maximizados no nosso potencial quando a nossa relação simbiótica com ambiente que 

nos rodeia, nos permite vivenciar emoções agradáveis. 

Apesar da amplitude conceptual que lhe é intrínseca, o ambiente, desde cedo emergiu na 

Enfermagem pela interação do binómio homem/ambiente, uma relação que considerou bidirecional e 

interdependente na manutenção do seu equilíbrio, integrando das primeiras teorias e modelos 

conceptuais pela sua “mãe” Florence Nightingale, o qual concluiu que um ambiente adequado é o 

diferencial na recuperação dos enfermos (Medeiros et al., 2015).  

Mais tarde, Kolcaba vem teorizar o conforto, considerando prioritário proporcioná-lo pelo que, o 

enfermeiro deverá estar preparado para conhecer as necessidades da díade, no âmbito de valorizar, 

identificar, prevenir e minimizar o desconforto da mesma (OE, 2013).  
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A criança/jovem, detém de uma capacidade de absorção inigualável quanto ao meio em que vive e 

em que se desenvolverá, sendo resultado não só da genética, mas da interação referida. A Ordem dos 

Enfermeiros [OE] (2017), assume que o ambiente, é responsável por proporcionar uma infinitude de 

estímulos cruciais, salvaguardando-o enquanto elemento promotor de saúde com sustentação emocional 

na construção da independência e do desenvolvimento da criança/jovem, devendo o EESIP focalizar a sua 

intervenção no binómio, redefinindo-o, enquanto criança/jovem/família e ambiente, considerando os 

fatores de proteção associados. 

Focalizado no binómio criança/jovem e família, a prestação de cuidados de enfermagem à díade 

respeita princípios básicos, que prevalecem em diferentes ambientes, nomeadamente na adoção da 

filosofia dos cuidados centrados na família, pelo que, o enquadramento teórico do trabalho desenvolvido 

baseia-se na Teoria das transições de Afaf Meleis em consonância com o Modelo de Pareceria de Cuidados 

de Anne Casey que permitiu olhar a pessoa como um sistema complexo em constante correlação cujas 

respostas adaptativas garantem o seu desenvolvimento. 

Expecta-se, portanto, que cada profissional contribua, no exercício de funções especializadas, 

atendendo à importância do ambiente dos serviços de saúde, para garantir condições promotoras de um 

ambiente físico e emocional de bem-estar e conforto, favorável ao bom desenvolvimento da criança, na 

parceria entre os profissionais e pais. 

Estruturalmente, o presente documento encontra-se dividido em seis capítulos. Inicia-se com o 

enquadramento teórico, com a fundamentação e apresentação do tema, o segundo capítulo onde é 

apresentado o percurso formativo, com a descrição e análise de atividades e competências desenvolvidas. 

Segue-se o terceiro capítulo, com a apresentação sumária do PI e abordagem às intervenções realizadas 

em cada contexto clínico, no quarto capítulo, realiza-se a reflexão sobre a aquisição de CCEE, de EEESIP e 

de Mestre. Seguidamente, no quinto capítulo, a conclusão com a exposição dos principais contributos e 

resultados obtidos, e por fim, o último capítulo com as referências bibliográficas inerentes ao 

desenvolvimento do presente documento.  

A elaboração do presente documento visou o cumprimento das normas gramaticais do acordo 

ortográfico legalmente em vigor no território nacional, bem como as normas de realização e de 

referenciação de autores da American Psychological Association [APA] 7th Edição.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A interação entre a dimensão física e emocional de cada um, está relacionada com o conforto. Esta 

premissa pode apresentar-se como controversa, no entanto, rapidamente percebemos que nos sentimos 

bem, confortáveis, acolhidos e acima de tudo, maximizados no nosso potencial quando a nossa relação 

simbiótica com o meio nos permite vivenciar emoções agradáveis. 

Consideramos, portanto, fulcral, neste capítulo descortinar os conceitos ambiente, emoções e 

conforto compreendendo-se deste modo, qual o lugar que ocupam nos cuidados de saúde, os seus 

significados, impactos e a sua relação direta para a criança e seu desenvolvimento. Apresentarão estes 

elementos algum potencial na maximização em saúde da díade? Qual o papel do Enfermeiro EEESIP na 

perceção desta correlação e estabelecimento de medidas de otimização? 

 

 

1.1- AMBIENTE  

Na língua portuguesa, Ambiente é uma palavra proveniente do latim ambiens, entis, a qual se refere 

ao que envolve ou está à volta de alguma coisa ou pessoa, o que é relativo ao meio físico ou social 

circundante - Meio Ambiente; um conjunto de condições/circunstâncias biológicas, físicas, químicas, 

culturais, morais e sociais nas quais os seres vivos se desenvolvem - Meio Ambiente; Espaço delimitado- 

Lugar (ambiente - Dicionário Online Priberam de Português, n.d.). 

Sacarrão (1979), afirma que todo o ser vivo entra em transação permanente com o ambiente, 

apresentando capacidade de extrair do mesmo substâncias e energia que lhe são indispensáveis, havendo 

uma estreita relação entre o ambiente e os seres vivos, incluindo o Homem (Lopes, 2015), sendo o 

binómio homem/ambiente bidirecional e interdependente na manutenção do seu equilíbrio.  

Enquanto ser vivo social, o Homem sofre esta influência em todas as suas vertentes, isto é, o ambiente 

no qual vivemos e nos desenvolvemos é constituído por elementos humanos, físicos, políticos, 

económicos, culturais e organizacionais, que condicionam e influenciam os estilos de vida e que se 

repercutindo-se no conceito de saúde (OE, 2012). Diversas áreas da ciência têm-se debruçado sobre a 
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interação do binômio, de tal modo que na área da saúde progressivamente tem crescido a urgência na 

obtenção de um ambiente promotor de saúde. 

A Organização Mundial de Saúde [OMS] integra em 1946, o ambiente na sua definição de saúde, 

sendo esta algo mais do que a ausência de doença, um estado completo de bem-estar físico, mental e 

social onde se inclui a dimensão física, cognitiva, social e emocional, influenciada pela assistência Em 

2020, a mesma entidade, reforça que o ambiente é um determinante major em saúde, estimando que 

cerca de 24% das mortes a nível mundial está ligada ao meio ambiente, com uma representatividade na 

região Europeia de 20%, seccionando as dimensões do ambiente e propondo medidas de alcance para a 

melhoria do estado de saúde da população. 

Já em 2021, a Organização das Nações Unidas [ONU] vem reconhecer que um ambiente limpo, 

saudável e sustentável é um direito de todas as pessoas. Algo que já era considerado pelo artigo 64º da 

Constituição da República Portuguesa, no âmbito da saúde, definindo-se que todos têm direito à proteção 

da saúde e o dever de a defender e promover, considerando neste direito a necessidade da criação de 

condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a proteção da 

infância, da juventude e da velhice (...) (Constituição da República Portuguesa, n.d.). 

É neste enquadramento que nos cuidados à criança/jovem,  a Carta da Criança Hospitalizada, já se 

previa no artigo 7º que o “Hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas 

necessidades físicas, afetivas e educativas, quer no aspeto do equipamento, quer no do pessoal e da 

segurança” (“Cart. da Criança Hosp.,” 2008). 

Indiscutivelmente, a preocupação com o ambiente e a sua ação sobre a existência do Homem quanto 

à sua relação simbiótica tem coexistido de forma crescente, no entanto, atendendo à sua amplitude 

conceptual considerar-se-á discutível um ambiente de correspondência às necessidades, essencialmente 

quando as mesmas não são estanques. 

 

1.1.1- Ambiente de Cuidados 

Compreendendo-se a iminência e significância do binómio homem/ambiente enquanto bidirecional 

e interdependente na manutenção do seu equilíbrio, importa reconhecer em que medida o ambiente 

inerente à prestação de cuidados de Enfermagem é relevante nas experiências obtidas. 

Considerando Florence Nightingale, a “mãe” da Enfermagem moderna, que na segunda metade do 

século XIX impulsionou a teorização dos cuidados de Enfermagem, através do desenvolvimento da Teoria 
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Ambientalista, onde concluiu que um ambiente adequado é o diferencial na recuperação dos enfermos, 

apresentando como função primária da Enfermagem a manutenção do equilíbrio do meio ambiente, de 

forma a conservar a energia vital para proporcionar um ambiente de cuidados promotor do estado de 

saúde (Medeiros et al., 2015) com ênfase em aspetos essenciais, tais como, o ar e a água pura, a limpeza, 

e a música (Lopes, 2015). 

Posteriormente, outras teóricas também se debruçaram sobre a definição da Enfermagem na sua 

prática, no entanto, verifica-se que a Enfermagem enquanto metaparadigma dispõe de três focos 

transversais: pessoa, saúde e ambiente (Lopes, 2015). Inclusive Watson (2002), reconheceu a relação 

entre os conceitos, acrescentando ao ambiente limpo, a dimensão da estética, do conforto, da segurança 

e da privacidade, referindo a capacidade de interferir a nível físico, social e espiritual (Lopes, 2015). 

É no âmbito desta correlação e da intervenção de proximidade intrínseca à enfermagem que a OE, 

assume a necessidade de focar a intervenção de enfermagem na complexa interdependência do binómio 

na prática dos cuidados, considerando, em parte como a OMS, que o conceito saúde “é o estado e, 

simultaneamente, a representação mental da condição individual, o controlo do sofrimento, o bem-estar 

físico e o conforto emocional e espiritual. Na medida em que se trata de uma representação mental, trata-

se de um estado subjetivo; portanto, não pode ser tido como conceito oposto ao conceito de doença” 

(OE, 2012) porém, comparativamente, este conceito ressalta o caráter de subjetividade e aborda a 

conjugação do ambiente, do conforto e da emoção na objetivação de saúde. 

O ambiente de cuidados, é por si só um ambiente com a capacidade de provocar uma diversidade 

de experiências, influenciando não só quem nele exerce a sua prática profissional como os próprios 

recetores dos cuidados. Efetivamente, estas podem ser negativas como a gestão da perda ou da 

enfermidade, não obstante em contrariedade, poderão traduzir-se como positivas, exemplificando-se um 

nascimento. No entanto, consideramos que esta própria afirmação requer reflexão e que importa ter em 

consideração o ambiente e a singularidade de cada um que o integra na procura de otimizar cada 

experiência, tal como as descritas, e consequentemente alcançar ganhos em saúde. 

O Código Deontológico dos Enfermeiros, integra no artigo 110º, relativamente aos cuidados 

humanizados o dever do enfermeiro contribuir ativamente na criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento das potencialidades das pessoas (OE, 2015a). 

Assumindo a imprescindibilidade do primeiro meio ambiente a que qualquer organismo é 

submetido desde o início da sua vida, como intrínseco ao seu desenvolvimento, sob pena, caso contrário, 

de sofrer danos por vezes irreversíveis e/ou com sequelas, resultando no comprometimento do seu 

estado de saúde ou até da sua vida antes de nascer (Lopes, 2015); e que a criança/jovem, se apresenta 
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com uma enorme capacidade de absorção quanto ao meio em que vive e se desenvolverá, a OE (2017) no 

regulamento dos padrões de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem de saúde infantil e 

pediátrica assume que o ambiente, é responsável por proporcionar uma infinitude de estímulos, 

salvaguardando o mesmo enquanto elemento promotor de saúde sustentando emocionalmente e 

promovendo a independência e o desenvolvimento da mesma, devendo o EEESIP, na prática, focalizar a 

sua intervenção no binómio, redefinindo-o enquanto a criança/jovem /família e ambiente com 

consideração aos fatores de proteção e stress associados. 

 

 

1.2- EMOÇÕES  

Considerado o pai da filosofia, Aristóteles definiu as emoções como sentimentos que alteram alguém 

e a sua forma de compreender a realidade (Rodrigues, 2019). No entanto, para a língua portuguesa, 

Emoção provém de émotion, e é definida à luz da psicologia como um conjunto de reações variáveis 

quanto à sua duração e intensidade, que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por 

um conteúdo mental (emoção - Dicionário Online Priberam de Português, n.d.). 

É ainda, em torno da sua definição objetiva que António Damásio, em 2003, defendeu que a emoção 

nasce primariamente ao sentimento. Em consonância, Diogo (2015) enaltece ainda, que a emoção veicula 

uma carga mais objetiva que o sentimento, essencialmente porque alguns estudiosos sustentam que a 

localização da emoção é o corpo, enquanto os sentimentos se localizam na mente. 

Torna-se, portanto, imperativo, não só definir como classificar os vários tipos de emoções. Em 1972, 

Ekman, sugeriu seis emoções básicas, tendo posteriormente, em 1999 expandido para treze: medo, nojo, 

raiva, surpresa, felicidade, tristeza, embaraço, excitação, desprezo, vergonha, orgulho, satisfação e 

diversão (Rodrigues, 2019). 

Já em 2003, Damásio redefine e categoriza as emoções em três tipos, as primárias/universais: a 

alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a surpresa e a aversão; às secundárias/sociais que são a vergonha, o 

ciúme, a culpa, o orgulho, a simpatia, a compaixão, o embaraço, a inveja, a gratidão, o espanto, a 

indignação e o desprezo; e ainda, as emoções de fundo, como o bem-estar, o mal-estar, a calma ou a 

tensão (Diogo, 2015 ). 

A neurociência tem vindo a intervir no âmbito das emoções, criando algum afastamento do campo 

filosófico e conseguindo, progressivamente, correlacionar as emoções com circuitos cerebrais distintos - 
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o sistema límbico (António et al., 2007). Este processo, tem vindo a comprovar que as emoções estão 

geralmente acompanhadas por respostas autónomas, como a alteração do peristaltismo e da frequência 

cardíaca; respostas Endócrinas com libertação de hormonas associadas ao stress de afetação supra-renal; 

e respostas motoras/esqueléticas como correr e sorrir, as quais são dependentes de áreas subcorticais do 

sistema nervoso e cuja neurotransmissão promove respostas relevantes na manutenção da homeostasia/ 

estabilidade hemodinâmica (António et al., 2007). 

Relativamente às principais modificações biológicas provocadas pelas emoções de fundo, sabe-se 

que, no bem-estar, conta-se com uma atividade acrescida cerebral inibitória de sentimentos negativos, 

favorece um aumento da energia disponível, bem como o acalmar daqueles que geram pensamentos de 

preocupação, a ressaltar, porém, que atualmente não se encontrou ainda qualquer alteração fisiológica, 

a não ser a calma que faz o corpo recuperar (Diogo, 2015, p. 25). 

A cognição/razão e a afetividade são indissociáveis, constituindo dois aspetos complementares de 

todo o comportamento humano, uma vez que, a cognição/razão e a emoção estão ligadas, não podendo 

a segunda ser entendida somente em termos do que ocorre no interior da pessoa, mas implicando um 

conjunto de transições com acontecimentos do meio ambiente significativos para o seu bem-estar (Diogo, 

2015)  

No desenvolvimento da sua teoria de médio alcance, Afaf Meleis, já abordava que as transições são 

desencadeadas por eventos críticos e mudanças nas pessoas ou nos ambientes, sendo que começam 

assim que um evento ou mudança é antecipada e podem ser definidas como uma passagem de um estado 

razoavelmente estável para outro estado diferente de estabilidade, caraterizando-se por diferentes 

estadios dinâmicos, limites e pontos de viragem (Meleis, 2010). Considerando que as mudanças no estado 

de saúde desencadeiam um processo de transição na pessoa, e esta tende a ficar mais vulnerável embora 

vivencie inúmeras mudanças ao longo da vida, é nas transições relacionadas com a saúde, bem-estar e 

capacidade de cuidar de si mesma que os enfermeiros assumem um papel relacional de extrema 

importância, tanto com as pessoas como com os ambientes que facilitam ou dificultam as transições 

pessoais, comunitárias, familiares ou populacionais (Meleis, 2010).  

Assim, é neste contexto que a Carta da Criança Hospitalizada, no artigo 4º, já definia que as crianças 

e os pais têm o direito a receber uma informação adaptada à sua idade e compreensão considerando que 

as agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo. Consequentemente, como 

definido no artigo 8º, a equipa de saúde deve ter formação adequada para responder às necessidades 

psicológicas e emocionais das crianças e da família (“Cart. da Criança Hosp.,” 2008). 
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 A alteração do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil [PNSIJ] em 2013, surge, 

relativamente ao anterior de 2005, genericamente para dar atenção a diversas linhas de atuação, entre 

as quais, as relacionadas com o desenvolvimento infantil atendendo a acontecimentos importantes na 

vida da criança/jovem e família, enquadrando o desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo, emocional 

e social enquanto investimento prioritário para a prevenção das perturbações emocionais e do 

comportamento (DGS, 2013b).  

Considerar a gestão das emoções na prática de enfermagem, foi por Benner & Wrubel, em 1989, 

sugerido enquanto correlação com o nível de experiência e perícia dos enfermeiros, em que manter a 

distância na relação com o recetor de cuidados pode constituir uma potencial barreira provocando stress. 

Por outro lado, alguns enfermeiros procuram intencionalmente não se envolverem com o recetor de 

cuidados o que requer, de si, um esforço emocional acrescido, em contrapartida, os enfermeiros peritos 

tendem a se envolverem com o outro e a darem grande importância às emoções na sua prática (Diogo, 

2015, p. 35). 

 

 

1.3- CONFORTO  

Proveniente do latim conforto, are , Conforto assume-se como uma derivação regressiva do verbo 

confortar sendo o ato ou efeito de confortar, o que fortalece ou revigora, que proporciona sensação de 

prazer,  bem-estar ou comodidade; no âmbito moral e afetivo refere-se ao que oferece alívio/consolo 

(conforto - Dicionário Online Priberam de Português, n.d.).  

É, portanto, um conceito de caráter holístico inerente à prática de enfermagem desde a sua fundadora 

“mãe” que se preocupou não só com o ambiente de cuidados adequado ao processo de cura, como 

também, com a sua correlação pela necessidade de priorização do conforto para os enfermos. 

Apesar deste seu legado, na perspetiva do conforto, diversos foram os teóricos que se dedicaram 

posteriormente à sua conceptualização, destacando-se Katherine Kolcaba que não só conceptualizou 

como afirmou neste um dos grandes focos da enfermagem, criando a teoria de enfermagem sobre o 

conforto (Bosch-Alcaraz et al., 2018).  

A Teoria do Conforto de Kolcaba, é uma teoria de médio alcance, cujos conceitos metaparadigmáticos 

relacionam: Enfermagem, Doente, Ambiente e Saúde (Apóstolo, 2009). De tal forma, que a OE, contempla 

o conforto na sua definição de “Saúde” sendo: “o estado e, simultaneamente, a representação mental da 
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condição individual, do controlo do sofrimento, do bem-estar físico e do conforto, emocional e espiritual” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2010, p. 38). 

Kolcaba define o conforto como um estado resultante das intervenções de Enfermagem para aliviar 

ou eliminar o stress, sendo um estado em que estão satisfeitas as necessidades básicas. Além disso, os 

estados de conforto poderão desenvolvem-se em quatro contextos: físico, que diz respeito às sensações 

corporais;  sociocultural, que envolve as relações interpessoais, familiares e sociais; “psicoespiritual” que 

diz respeito às sensações como autoestima, autoconceito, sexualidade; e ambiental que envolve aspetos 

como a luz, o ruído, a cor, a temperatura, e elementos naturais ou artificiais do meio (Apóstolo, 2009).  

Proporcionar conforto à criança/jovem é prioritário, pelo que, o enfermeiro deverá estar preparado 

para conhecer as necessidades não só da criança como da sua família, no âmbito de valorizar, identificar, 

prevenir e minimizar o desconforto e consequentemente promover o conforto da díade (OE, 2013), com 

vista à obtenção dos estados de alívio, tranquilidade e transcendência, nos contextos de saúde e doença 

(Apóstolo, 2009). A presença dos pais no cuidar assume-se, portanto, como um elemento crasso uma vez 

que, a separação é geralmente geradora de stress e pode, por exemplo, na sua estreita relação, 

correlacionar-se com a perceção da experiência em dor (OE, 2013). 

De salientar, que no enquadramento do contexto ambiental, a DGS na orientação 021/2013 sobre o 

conforto nas unidades hospitalares, atende ao referente considerando que o conforto deve ser avaliado 

nas dimensões físicas e emocionais. Principalmente, que para uma pessoa se sentir confortável, deve 

sentir conforto ao nível dos cinco sentidos: a visão; o tato; o olfato; o paladar e a audição (DGS, 2013a).  

 

 

1.3.1- Conforto Acústico: Audição, Ruído 

O impacto do excesso de ruído na saúde física e psicológica já é considerado pela OMS como um 

problema de saúde pública, devido ao aumento representativo do declínio do estado de saúde 

populacional, com aumento do registo de perda auditiva por parte da população, bem como das questões 

associadas à saúde mental, como o stress, as alterações do padrão de sono, do sistema cardiovascular, 

respiratório e músculo-esquelético, entre outros. Por este motivo, no âmbito da prevenção e controlo da 

poluição sonora, a mesma entidade emanou em 1999, guidelines para o controlo do ruído ambiental, 

definindo por exemplo, que o ruído de fundo durante o sono deve manter-se abaixo dos 30dB, máximo e 

pontualmente de 45dB (Héroux et al., 2020). 
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O estado Português, por sua vez, em 2007 emana a legislação relativamente às fontes de ruído e 

às suas atividades para a diminuição do impacto na população, salvaguardando o bem-estar da mesma, 

através do Decreto-Lei nº 9/2007- Diário da República nº12/2007 série I.  Neste, o ambiente hospitalar é 

considerado como um recetor sensível, assumindo, portanto, como máximo de ruído permitido ao seu 

ambiente exterior ,médio entre 55-60dB (Regulamento Geral do Ruído, n.d.). 

Neste âmbito, os ruídos externos e internos deverão ser minimizados através das condições 

estruturais das unidades hospitalares, as quais deverão considerar a orientação DGS 021/2013. De 

salvaguardar que, o ambiente hospitalar consegue assumir-se como uma fonte de ruído pela sua 

atividade, principalmente devido à sua prevalência tecnológica que por si só pode ser ruidosa, e pela 

atividade humana, nomeadamente através da comunicação entre profissionais/utentes inerente à 

prestação de cuidados. 

Assim, o conforto acústico em ambientes hospitalares, pode ser proporcionado através de som 

ambiente com sons suaves, ou da natureza ou mesmo pelo silêncio (DGS, 2013a), consoante as valências 

de cada serviço. Torna-se premente sensibilizar os profissionais para a minimização das fontes de ruído 

interno desnecessários e perturbadores ao bom funcionamento das unidades, tais como refere Lopes 

(2015), o nível de som da rádio ou da televisão; o tom de voz, especialmente em turnos como o da noite; 

manutenção do volume dos alarmes de monitores, bombas de infusão ou ventiladores, bem como 

atender sempre que possível de forma precoce aos alarmes referidos; prever e responder às necessidades 

do RN/criança/jovem minimizando o seu período de choro/grito, essencialmente, limitar o tempo e 

espaço de propagação sonora, são aspetos que podem ser melhorados, respeitando a necessidade de 

descanso como elemento regenerador na condição de doença. 

Apesar do descrito, verifica-se que população pediátrica, comparativamente à adulta e/ou 

neonatal carece de evidencia quanto à correlação entre os níveis de ruído em ambiente hospitalar e a sua 

representatividade/consequências no processo de cura. Pelo que, se desenvolveu uma revisão 

sistemática da literatura com o objetivo de compreender o ruído e o seu impacto direto ou indireto no 

conforto das crianças/jovens em situação critica, com necessidade de hospitalização (APÊNDICE I). Assim, 

formulou-se a seguinte questão de investigação: “Em cuidados intensivos pediátricos, qual o impacto do 

ruído na promoção do conforto das crianças?” reafirmando-se mais uma vez, a necessidade de atualizar 

medidas de conforto que visem minimizar ao máximo as consequências associadas experienciadas.  

Efetivamente, esta ação é iminente uma vez que a correlação entre os níveis de ruído em ambiente 

hospitalar enquanto elemento representativo de hostilidade ao processo de cura, pois os resultados 

apontam no ruído um meio para o aumento da prevalência do delírio, dos níveis de stress de todos os 
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intervenientes incluídos em determinado ambiente, e como interruptor do padrão de sono noturno, 

modificando o ritmo circadiano e sendo um elemento crucial na promoção da insatisfação parental. 

 

 

1.3.2- Conforto Visual: Iluminação, Cor, Imagem 

Ainda que menos desenvolvida enquanto preocupação para a saúde pública, a poluição luminosa 

tem-se vindo a demonstrar, também, potencialmente nefasta ao estado de saúde e bem-estar dos seres 

vivos, fisicamente através das alterações de acuidade visual, e psicologicamente interferindo na 

manutenção do ritmo circadiano, entre outros. 

Uma vez que, a iluminação integra o conforto visual dever-se-á, sempre que possível privilegiar a 

iluminação natural. Em ambiente hospitalar, a iluminação natural é importante quer pelo conforto visual 

quer pela manutenção do ambiente, no entanto, esta torna-se uma intervenção com algum nível de 

complexidade, não só por fatores intrínsecos ao bom funcionamento das unidades, como por situações 

patológicas específicas que os enfermos poderão apresentar. 

Neste âmbito, a Orientação n 021/2013 assume possíveis estratégias a adotar pelos profissionais e 

gestores hospitalares, tais como fornecer elementos de regulação dos níveis de luz natural, e sempre que 

necessária a iluminação artificial, deverá ser adequada a cada local, por exemplo em zonas de estar e 

descanso, torna-se preferível uma iluminação com lâmpadas amarelas e mais difusa. Ainda assim, torna-

se novamente crucial, sensibilizar os profissionais para a regulação dos níveis de luz artificial, de 

elementos como a televisão, os monitores, entre outros que sejam foco artificial, assumindo, 

seguramente, como uma opção promotora de bem-estar por todas as envolventes no contexto do cuidar. 

Ainda assim, o conforto visual não é exclusivamente limitado aos níveis de luminosidade, 

apresentando outras duas variáveis interligadas, a cor e a imagem. 

A cor, tem vindo a ser estudada pela psicologia devido à sua capacidade de provocar emoções, 

devendo, portanto, ser escolhida criteriosamente consoante o efeito pretendido, a salientar, no entanto, 

que a conotação emocional está maioritariamente dependente da significância atribuída através da 

dicotomia vivida entre o indivíduo e o ambiente. 

São consideradas treze cores psicológicas, seccionadas entre o conceito de cores quentes e cores 

frias. Considera-se que as cores quentes suscitam emoções de maior dinamismo e excitabilidade, como é 

o caso do vermelho conotado ao aumento da pressão arterial (DGS, 2013a) e o laranja enquanto 
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suscitador da expressão emocional. No outro lado do espectro, as cores frias como é o caso do azul, 

associado à sensação de tranquilidade, acredita-se que baixa a pressão sanguínea e é indicado em 

situações de distúrbios nervosos, cefaleias, entre outros (Lopes, 2015). O verde associado à vitalidade e à 

cura, o violeta considerado na redução de stress e promotor de calma, o branco promotor da sensação 

de limpeza e ordem (Lopes, 2015). Na sua obra Heller (2017), assume ainda quanto às cores que: o azul, 

se associa à simpatia, harmonia, fidelidade e intelecto; o vermelho, à paixão, amor, ódio, felicidade e 

perigo; o laranja à sociabilidade; o rosa à sensibilidade; o violeta à magia; o verde à fertilidade, esperança, 

sagrado ou venenoso; o preto à negação, elegância e morte; o cinzento ao tédio e por fim, o branco à 

inocência e espiritualidade. 

No caso das instalações hospitalares, devem ser selecionadas cores de acordo com as valências 

existentes em cada serviço, conforme necessitem de mais dinamismo, vitalidade e/ou tranquilidade, uma 

vez que como abordado, através das cores e imagens selecionadas, pode-se beneficiar o conforto e a 

recuperação dos enfermos como foi evidenciado, através do Programa Bedscapes, que avalia os 

benefícios psicológicos e fisiológicos que o ambiente pode oferecer a doentes através de sons da natureza 

e cortinas com cenários da natureza (DGS, 2013a). Verificando-se, psicologicamente a obtenção de 

sensações de calma, serenidade, alívio da ansiedade, controlo da dor e maior facilidade para adormecer 

e fisicamente a redução da pressão arterial e melhorias a níveis de respiração e função cardíaca (Lopes, 

2015). 

Segundo Tokin (2015), as faixas de cores intermediárias, como o azul e o verde tornam-se 

preferenciais, sendo que a profundidade da mesma aumenta com a idade, isto é, de tons pasteis para 

mais escuros.  

Como abordado, a cor e a imagem do ambiente devem ser utilizadas para distrair/otimizar a 

experiência, sendo que a referência a cenas da natureza através de imagens ou pintura, com preferência 

para o mar/praia e natureza/animais, se torna significativo para o processo de cura, assim estas deverão 

ser ponderadas pelos profissionais na ótica e alcance do enfermo, ou seja, a disponibilização de imagem 

deverá ser atendida, por exemplo, no teto para visualização por parte dos acamados (Tonkin, 2015). 

Apesar de não delineado concretamente que cores deverão constar em ambiente hospitalar, a 

orientação emitida pela DGS nº 021/2013, assume que as cores e imagens deverão humanizar os 

ambientes, reproduzir tranquilidade, transmitir uma sensação agradável, positiva e de bem-estar. 

Sublinhando que a aparência do local deve transmitir sensação de limpeza, tranquilidade, confiança e 

conforto. 
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1.3.3- Conforto Térmico 

A manutenção do conforto térmico evidencia-se como uma componente que exige dos 

profissionais de saúde uma enorme sensibilidade, uma vez que este não se apresenta como universal, 

mas sim alcançado pelo caráter de especificidade e individualidade. 

As características arquitetónicas de cada ambiente hospitalar são cruciais na manutenção do 

microclima e normotermia do espaço, salvaguardando a importância que este apresenta na atividade 

bacteriana e consequentemente no controlo da infeção hospitalar. 

O enquadramento da população que frequenta cada serviço tem de ser adequado, essencialmente 

pela fisiopatologia inerente ao indivíduo e situação de doença. Como exemplo, sabemos que a população 

idosa, simultaneamente à pediátrica, apresenta necessidades acrescidas na termorregulação quer pela 

imaturidade fisiológica quer pela degeneração (Lopes, 2015). Sabemos ainda que quando somos 

submetidos ao calor, fisiologicamente dá-se a vasodilatação, e que contrariamente, o frio provoca a 

vasoconstrição, consequentemente há diminuição do débito cardíaco para otimizar o fluxo sanguíneo aos 

órgãos vitais. 

Assim, compreender-se-á que, apesar do conforto térmico se apresentar como um conceito 

bastante individual, a sua repercussão física, torna crucial a existência em ambiente hospitalar de 

mecanismos de regulação das temperaturas internas adequados a cada serviço, promovendo o conforto 

nos seus utilizadores (DGS, 2013a). 

 

 

1.4- EMOÇÕES E AMBIENTE NO CUIDADO À CRIANÇA/JOVEM  

As crianças/jovens, como indivíduos fisiologicamente mais imaturos e de maior vulnerabilidade, 

tornam-se inevitavelmente mais sensíveis às alterações do ambiente que as rodeia (Abbas & Ghazali, 

2010). Pelo que, o seu desenvolvimento deverá ser sempre encarado em conformidade com o ambiente 

em que cresce e se transforma, enquanto ser que influencia e é influenciado pelo meio físico-social. 
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Antunes (2018) vai mais além, questionando o que contribuirá mais para o desenvolvimento: a 

genética ou o ambiente? por um lado, a genética com que a criança nasce, por outro, a experiência que 

vai adquirindo na interação com o meio, isto é, o desenvolvimento faz-se do gene para o comportamento, 

mas as experiências têm capacidade de moldar a expressão genética.  

É na sua imaturidade, que a criança/jovem está diretamente dependente da figura parental, pelo que, 

importa compreender que a natureza do vínculo criança/cuidador é um determinante central para a sua 

saúde (OE, 2015b),  esta é uma variável relevante e diretamente implícita em doenças e acidentes da 

infância, no abuso infantil, na criminalidade, na saúde mental, entre outros (OE, 2015b). 

De facto, desconhecemos o que significa exatamente uma parentalidade perfeita pelas interações 

bidirecionais com o meio a que todos estamos sujeitos, porém, importa que a parentalidade seja 

suficientemente boa (OE, 2015b), uma vez que, o vínculo parental, é crucial não só na satisfação das 

necessidades básicas mas também, na obtenção da segurança, da regulação emocional e da compreensão 

do mundo que nos rodeia, um sólido vínculo afetivo parental é vital no desenvolvimento da 

criança/jovem, sendo que estes dão e recebem o que o adulto emite. Uma relação parental positiva, 

torna-se determinante, proporcionando conforto, segurança, confiança e empatia, reforçando a 

regulação das emoções, o controlo de impulsos, a autoestima da criança, o sentido das relações interpares 

e estabelecendo a diferenciação entre o certo e o errado (Antunes & PIN, 2020). 

Enaltecendo, Ainsworth (1991) refere que teoria da vinculação pressupõe a necessidade de construir 

vínculos emocionais com uma figura como componente básica da existência humana, presente ao longo 

de toda a vida, definindo-se como um laço afetivo que, uma vez estabelecido, tende a perdurar, quer no 

tempo, quer no espaço (OE, 2015b). Tocar, embalar, cantar e confortar são ações que estimulam o 

desenvolvimento socio-emocional da criança/jovem, principalmente no que respeita a sentir-se cuidada 

e amada, formando o pilar do seu bem-estar, da confiança e do conforto, como já referido, são fatores de 

extrema importância para o desenvolvimento global, já que experiências negativas podem afetá-lo 

(Antunes & PIN, 2020). 

O primeiro ano de vida é especialmente significativo no desenvolvimento da criança, não obstante, a 

parentalidade não é isenta de erros e dificuldades, podendo coexistir estilos parentais muito 

diferenciados, fazendo sentido uma interação entre profissionais de saúde e famílias, enquanto 

facilitadores da incorporação do recém-nascido [RN] na família, para que estas mantenham e adquiram o 

controlo sobre a sua vida, estabelecendo mudanças positivas e aumentando os seus pontos fortes através 

do empoderamento, num cuidado em pareceria e centrado na família, originando modos de resposta 

coerentes (OE, 2015b).  
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O cuidado em parceria e centrado na família surgiu em 1988 por Anne Casey, um modelo que previa 

a satisfação das necessidades da díade baseada no contributo parental conjuntamente com os 

profissionais de saúde, reconhecendo e valorizando a sua importância na promoção do bem-estar da 

criança/jovem, sendo uma filosofia de caráter flexível, e fundamental, uma vez que, deste modo o plano 

de cuidados salvaguarda a relação única intrínseca à díade (Pedroso, 2017).  

Consequentemente, há a preparação para um cuidado mais humanizado, promotor de autocontrolo, 

diminuto do stress e ansiedade associado à hospitalização das crianças/jovens, mas também para os pais 

que se demonstram peritos, isto é, mais capacitados no exercício parental perante a necessidade de 

cuidados de saúde, traduzindo-se em benefícios para todos os intervenientes na prestação de cuidados 

com repercussões futuras na saúde da criança/jovem (Pedroso, 2017). Atender a este modelo, permite 

uma relação baseada na confiança e segurança, integrando e negociando papéis, essencialmente, 

planeando intervenções individualizadas e progressivamente mais humanizadas (Pedroso, 2017). 

É portanto, premente que os profissionais valorizem a relação parental, o comportamento da criança 

reconhecendo o que traz para a interação, demonstrando disponibilidade para discutir assuntos que vão 

para além da prestação de cuidados direta, aproveitando as oportunidades para promover a 

parentalidade, e depreender que são elementos peritos naquela criança/jovem, com focos positivos a 

desenvolver e algo de fundamental a partilhar em cada etapa do desenvolvimento, embora se encontrem 

igualmente num processo de tentativa e erro com dificuldades/oportunidades a não perder (OE, 2015b).  

Efetivamente, cada criança/jovem tem o seu ritmo, pautado pelo diálogo entre o património genético 

e o ambiente (Antunes & PIN, 2020, p. 43), no entanto torna-se crucial compreender o estadio de 

desenvolvimento inerente a cada idade quanto às variáveis expostas nas secções anteriores. 

No âmbito da audição, o RN sobressalta-se facilmente em relação a um estímulo sonoro súbito, reage 

mais a sons agudos que graves, com 1 mês de idade apresenta a capacidade de se adaptar ao ruído quando 

em estado de sono profundo e direciona o olhar ao som desde que a cerca de vinte centímetros (OE, 

2010); aos dois meses emite sons e segue movimentos com olhar, move os quatro membros e direciona 

o olhar para a fonte do som (Antunes & PIN, 2020); aos três meses vira a cabeça na direção da fonte 

sonora, tomando atenção aos sons e distinguindo perfeitamente a voz de outros sons; aos quatro meses 

palra expressivamente e imita os sons que ouve, no entanto, é aos 6 meses que começa ter prazer em 

ouvir-se e emite sons em resposta, para expressar prazer ou sofrimento (Antunes & PIN, 2020), interessa-

se pelo ambiente em redor e responde direcionando a cabeça porém, só aos doze meses responde a sons 

familiares, mas habitua-se ao mesmo facilmente deixando de reagir mas mantendo a exploração pelo 

ambiente circundante (OE, 2010). 
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Visualmente, sabemos que o RN apresenta capacidade de seguir um objeto até cerca de vinte 

centímetros de distância, volta-se em direção a luz difusa e adapta-se ao estímulo luminoso facilmente, 

ao primeiro mês de vida fecha os olhos na presença do foco luminoso, e adapta-se ao mesmo quando em 

sono profundo (OE, 2010); aos três, se colocado ao colo começa a observar ao seu redor com particular 

atenção pelos movimentos e expressões faciais do rosto humano, no entanto só aos seis meses atinge 

coordenação visual, gostando de se ver ao espelho e com curiosidade sobre objetos fora do seu alcance 

(OE, 2010); Aos nove meses começa a ganhar noção da profundidade através da queda de objetos 

seguindo-os, interesse mantido até aos doze meses , manifestando interesse pelo movimento em geral e 

já tem capacidade de reconhecer rostos familiares até vinte metros (OE, 2010).; aos quinze meses, mostra 

interesse por imagens e gosta de estar à janela a explorar, no entanto só a partir dos dois anos de idade, 

começa a combinar cores básicas, iniciando-se com duas, progredindo para quatro com quatro anos, 

sendo que atinge o seu exponencial aos cinco anos de idade em que identifica as cores, e tem capacidade 

de desenhar o reflexo do seu meio ambiente (OE, 2010). 

Atendendo ao desenvolvimento socio-emocional, sabemos que o RN se expressa exclusivamente pelo 

choro variando-o conforme a necessidade a manifestar. A partir de um mês não só chora, mas também 

demonstra comportamentos de stress, tal como o tremor do queixo, o soluço, entre outros. A partir dos 

dois meses sorri por reflexo e tenta regular-se/acalmar-se colocando as mãos na boca (OE, 2010). Com 

três meses considera a Mãe, isto é a figura parental principal, o motor emocional da sua vida; aos quatro, 

começa a sorrir espontaneamente, e copia expressões faciais, exprime felicidade, tristeza e responde ao 

afeto; aos seis meses, distingue estranhos e conhecidos, gosta de brincar e já responde às emoções dos 

outros, parecendo muitas vezes feliz (Antunes & PIN, 2020); aos nove meses admite comportamento 

causa-efeito com imitação dos cuidadores mais próximos, tem objetos preferidos e mostra medo por 

estranhos, demonstrando-a com a ansiedade da separação. 

Esta, inicia-se mas mantém-se, pois com um ano de vida transita o seu senso de confiança nos 

responsáveis e no ambiente iniciando o controlo entre o corpo e o ambiente (OE, 2010, p. 112), com 

agressividade e birras; aos quinze meses apresenta labilidade emocional (OE, 2010), mas entre os dois e 

três anos de idade mostra empatia, afeto e várias emoções por amigos, no entanto mantém dificuldade 

no controlo dos impulsos, começa a apresentar-se imaginativo e a explorar o mundo com modelo no 

adulto (OE, 2010, p. 112), aos quatro já apresenta outros mecanismos de regulação emocional como a 

raiva e agressividade (Antunes & PIN, 2020), tem sentido de humor nas conversas e atividades, mas clara 

dificuldade na distinção entre a magia e a realidade, com medos noturnos (OE, 2010); aos cinco anos, 

começa a mostrar simpatia e preocupação com o outro, no entanto na entrada da puberdade, cerca dos 

doze anos centra-se em si próprio, e verifica-se que a autoconfiança flutua, até cerca dos dezoito anos em 

que constrói relações afetivas complexas e ganha noção concreta da mortalidade, com aquisição do seu 
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sistema de valores morais e éticos (Antunes & PIN, 2020).  

Reconhecendo a importância do vínculo e sabendo, que algumas situações de especial complexidade 

vividas pela díade a expõe inevitavelmente a ambientes pouco familiares, acentuando as vivências de 

medo e ansiedade, estudos desenvolvidos sobre a causa-efeito do design do ambiente de cuidados de 

saúde e as emoções, enaltecem a ansiedade intrínseca pela exposição a caras desconhecidas, sons, 

cheiros, e visões, sendo que esta aumenta proporcionalmente com a idade mas que é possível integrar 

elementos sensoriais para acalmar e promover o conforto (Tonkin, 2015 cit. Ekra and Gjengedal 2012, 

Norton-Westwood 2012). 

Tonkin (2015), encontrou particularidades entre o desconforto e a interação do ambiente 

disponibilizado a cada idade, isto é, quais as questões do meio de cuidados mais antagónicas ao seu bem-

estar. Verificando que até aos cinco anos, as crianças são mais vulneráveis ao ambiente hospitalar, 

essencialmente pela dificuldade de comunicar as suas necessidades específicas, além disso, o excesso de 

estímulos visuais, sonoros e olfativos podem causar tensões particulares tornando crucial para esta faixa 

etária promover experiências sensoriais promotoras da calma e da tranquilidade como por exemplo, 

incentivar a amamentação e promover a presença parental, uma vez que estas são afetadas de perto 

pelas emoções e habilidade da sua figura parental, mas principalmente que estes são os peritos na criança 

permitindo uma melhor compreensão das experiências médicas e explicar a situação de doença (Tonkin, 

2015). 

É pela interrupção do sentimento de segurança, da rotina entre outros já abordados, que as principais 

perturbações para esta faixa etária se dão no período noturno/sono perante a atividade dos profissionais 

de saúde e aumento dos níveis de ruído (Tonkin, 2015). 

Posteriormente, entre os seis e onze anos, as crianças poderão ter melhor capacidade de 

autorregulação emocional,  de compreender o funcionamento corporal e a doença, porém ainda há muito 

espaço para a dimensão da fantasia e da confusão, a exposição ao espaço hospitalar pode ser assustadora, 

no entanto o seu maior medo correlaciona-se maioritariamente com a mutilação corporal, sendo 

necessário não supor como entende mas sim, descortinar, explorar os seus sentimentos inerentes ao 

processo (Tonkin, 2015). 

Por conseguinte, os jovens apresentam-se como um grupo de necessidades por vezes muito dispersas, 

sem especificidade, comportando situações crónicas ou agudas, e consequentemente demonstrando 

necessidades consoante a sua maturação/situação específica. Algo que se pode considerar como inerente 

à adolescência é a sua busca constante de estímulos e afirmação, valorizando a independência, os direitos 

da privacidade e confidencialidade. Estas características encontram-se maioritariamente nas situações de 
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desconforto associado à necessidade de cuidados de saúde, pelo sentimento de vergonha ao partilhar o 

espaço com outros ou expor-se aos profissionais, a privação dos pares, bem como o ruído e luz noturna, 

pois tendencialmente têm de dominar o seu meio, e o mesmo deverá adaptar-se ao seu compasso 

(Tonkin, 2015).  

Em suma, compreendemos que criar e otimizar o ambiente pediátrico pode ser complexo, pois a 

reação ao meio ambiente relaciona-se com o desenvolvimento, preferências pessoais, culturais e 

especificamente consoante a situação em que se encontram, não possibilitando uma formalização 

taxativa quanto ao mesmo. Pelo que exige dos profissionais de saúde um alcance além dos meios 

económico-administrativos, através do conhecimento, da disponibilidade e da criatividade para atender 

à díade na sua vertente holística e individualizada. Ainda assim, consideramos premente, sensibilizar para 

a potencialidade do ambiente que nos rodeia e incrementar medidas que transmitam conforto e bem-

estar, acolhendo a díade na sua instabilidade emocional e potenciando às suas crianças/jovens o 

mergulhar no mundo que têm a explorar, interagir, dar e receber.  
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2. COMPONENTE CLÍNICA: PERCURSO FORMATIVO 

 

Torna-se, portanto, fulcral abordar o percurso formativo efetuado nos diferentes contextos em que 

se desenvolveu o presente Estágio Final, numa abordagem crítico-reflexiva sobre os objetivos de 

aprendizagem delineados, para dar resposta ao enquadramento das CCEE, bem como às Competências 

do EEESIP em que o mesmo assentou.  

Este, percurso foi delineado na perspetiva de ampliar a realidade e diversidade de ambientes e 

emoções inerentes aos cuidados de enfermagem prestados à díade no âmbito da saúde infantil e juvenil, 

correspondendo à área de interesse a desenvolver com o tema de projeto referido anteriormente. Deste 

modo, para a Unidade Curricular [UC] do Estágio Final, estabeleceu-se como objetivo geral de 

aprendizagem para os locais de estágio: 

• Desenvolver CCEE e Específicas do EEESIP na prestação de cuidados especializados à díade 

em situação de especial complexidade, maximizando o seu estado de saúde no decorrer 

do desenvolvimento e a fase do ciclo de vida, promovendo um ambiente facilitador à 

adaptação da situação individual de saúde-doença consoante o seu desenvolvimento, 

fase de ciclo de vida e enquadramento emocional (Regulamento no 140/2019 - 

Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 2019) (Regulamento 

n.o 422/2018 Regulamento - Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, 2018). 

Neste sentido, serão abordados de seguida os três locais que compuseram o referido Estágio Final, 

designados por nós como módulo A, B e C, desenvolvidos entre 16 de setembro 2020 a 9 de julho 2021.  

A salientar, que não é referida a UC Estágio I, por obtenção da sua creditação segundo o Regulamento 

nº 182/19, do IPB para a creditação de formações anteriormente obtidas, a qual ao abrigo do artigo 9º 

que inclui a experiência profissional, tendo a mesma sido obtida no âmbito de internamento em Pediatria 

Médica, concluindo-se o processo após deliberação positiva do júri, decorrendo em conformidade com o 

descritivo no despacho. 

Em suma, é neste capítulo que haverá uma breve caraterização dos locais com articulação à descrição 

das atividades, pertinência correlacionada ao projeto e consequentemente, quais as competências 
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desenvolvidas e objetivos atingidos com a realização do mesmo permitindo-se percecionar o percurso 

realizado.  

 

 

2.1. COMPONENTE CLÍNICA – MÓDULO A: CUIDADOS NA COMUNIDADE  

As primeiras semanas que integram a componente clínica, foi por nós denominada de módulo A, 

e decorreram entre 16 de setembro 2020 a 6 de janeiro de 2021, desenvolvendo-se num dos Hospitais de 

referência no que concerne aos cuidados em Pediatria a nível Nacional, integrando mais concretamente 

a Consulta Externa Pediátrica. 

Este, pertence a um dos centros hospitalares que trabalha em articulação com as demais unidades 

prestadoras de cuidados de saúde alocadas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) português sendo, 

portanto, composto por diversas unidades hospitalares, das quais, apenas duas estão preparadas para a 

prestação de cuidados à população em idade pediátrica (SPMS, n.d.). E, é detido integralmente pelo 

Estado enquanto entidade pública empresarial que, segundo a sua natureza de responsabilidades, quadro 

de valências exercidas e posicionamento na rede hospitalar, integra o Grupo III (Portaria n.o 82/2014, 

2014). 

Considerado uma das referências para a história da Pediatria em Portugal, tendo sido pioneiro no 

que concerne à diferenciação na prestação de cuidados de saúde às crianças pobres e enfermas, 

comparativamente à população adulta .(SPMS, n.d.). Sendo, ainda aos dias de hoje um local reconhecido 

pela excelência clínica que serve todo o Centro e Sul do país, regiões autónomas dos Açores, da Madeira, 

e ainda alguns países lusófonos, apresentando um ambiente pediátrico e contando com múltiplos 

profissionais de valência pediátrica, preparados portanto, para os diversos aspetos do atendimento 

específico à idade pediátrica, preparado para a relação fundamental com as famílias, o que nem sempre 

é facilmente reprodutível num hospital cujo atendimento contempla igualmente os adultos.  

Como evidenciado anteriormente, este é um Hospital que detém de uma grande diversidade de 

cuidados especializados não só em contextos que requerem internamento, como também, no pré e pós 

sendo, portanto, composto por diversas unidades incluindo a consulta externa pediátrica [CEP], onde o 

módulo A do estágio final foi desenvolvido. 
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A CEP, dá resposta às díades com situações de especial complexidade em valências como Endo-

crinologia, Otorrinolaringologia e Imunoalergologia, Gastroenterologia, Neuropediatria, Genética, Medi-

cina Física e de Reabilitação, entre outras. Porém, o módulo A foi desenvolvido mais exclusivamente na 

consulta de Endocrinologia, a qual dá predominantemente, resposta no seguimento às díades com Dia-

betes Mellitus [DM] idealmente dos 0 aos 18 anos de idade, sendo que após os 18 anos efetiva a transição 

de cuidados para outra unidade hospitalar, apesar de planeada e abordada precocemente em parceria 

com a díade, conforme previsto no Regulamento de Competências Específicas do EEESIP pode ir mesmo 

até aos 21-25 anos, até que a transição apropriada para a vida adulta esteja alcançada (Regulamento n.o 

422/2018 Regulamento - Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, 2018). 

Esta, é composta por uma equipa multidisciplinar a qual agrega, quatro Enfermeiros dos quais 

três EEESIP, quatro Pediatras, uma Nutricionista, e outros que caso se verifiquem cruciais à situação da 

díade, é realizada a articulação, como por exemplo, psicóloga. Exigindo-se, portanto, uma gestão dos cui-

dados otimizando a resposta da equipa e articulação que em correspondência ao domínio da gestão dos 

cuidados inerente às competências do EEESIP, prevê a referenciação para outros prestadores de cuidados 

de saúde. 

A organização dos cuidados de enfermagem é realizada pelo Enfermeiro em funções de gestão, o 

qual organiza os cuidados de todos os módulos funcionais da CEP. No enquadramento concreto das CEP 

de endocrinologia, predomina o método de trabalho pelo enfermeiro de referência, sendo que a cada 

díade é atribuída uma equipa composta por enfermeiro e pediatra, e seccionada a respetiva consulta em 

pelo menos dois momentos, um de enfermagem e outro da pediatria. 

O método de referência apresenta diversos benefícios, entre os quais uma familiaridade para com a 

díade e agentes significativos à mesma, conhecendo-a e estabelecendo laços inigualáveis na humanização 

do cuidar. Com o estabelecer de uma relação de confiança em que a díade partilha alegrias, expressa 

incertezas e permite o desenvolvimento de estratégias em parceria, promotoras de comportamentos 

maximizadores de saúde. Auxiliando na negociação e no estabelecer de planos de saúde, visando a 

promoção da parentalidade, num exercício partilhado que atende à não sobrecarga parental, indo de 

encontro às competências específicas do EEESIP.  

De acordo com a International Diabetes Federation (2019), a DM afeta cerca 463 milhões de pes-

soas em todo o mundo, com uma projeção de aumento em cerca de 51% até 2045. A nível Europeu, o 

relatório demonstra que em 2019, cerca de 60 milhões de pessoas tinham este diagnóstico, mas o mais 

alarmante, é que esta região do mundo, tem os valores mais elevados de DM tipo1 em crianças e jovens, 
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com uma estimativa de 297 mil, evidenciando-se efetivamente, como uma das emergências em saúde do 

século XXI (FID, 2019).  

A DM, existe sob a forma de DM tipo1, DM tipo2, DM tipo MODY1, DM tipo LADA2 e DM gestaci-

onal. E, à exceção desta última, é uma condição crónica, que ocorre quando os níveis de glicose no sangue 

são elevados por ineficácia ou insuficiência na produção da insulina, a qual, enquanto hormona é produ-

zida no pâncreas e permite que a mediação da glicose para as células, convertendo-a em energia. Esta, 

assume ainda um papel relevante no metabolismo das proteínas e gorduras, e portanto, a sua falta leva 

a altos níveis circulantes o que a longo prazo culmina em complicações de saúde incapacitantes e poten-

cialmente mortais, afirma-se assim, como uma condição que representa inúmeros gastos em saúde pelas 

comorbilidades associadas e consequente evidência na taxa de mortalidade (FID, 2019). 

O aumento da prevalência de DM tem-se vindo a verificar na sua globalidade, e apesar da DM 

tipo2 se relacionar diretamente com a prevalência de obesidade na criança/jovem, a DM tipo1, mantém-

se como a mais prevalente neste grupo populacional (Programa Nacional para a Diabetes, 2019). 

Alguns estudos propõem fatores para a autoimunidade como o nascimento por cesariana, o uso 

frequente de antibióticos, entre outros. Mas cada vez mais, se atende à probabilidade dos fatores ambi-

entais, “uma vez que se trata de uma modificação demasiado rápida para poder ser atribuída a fatores 

genéticos. A favor deste argumento destaca-se o facto de os emigrantes adquirirem o mesmo risco de 

DM1, quando expostos ao mesmo ambiente que a população da sua área de residência.” (Programa Na-

cional para a Diabetes, 2019, p. 17). Neste contexto, o que se tem verificado é que o stress das células 

beta é efetivamente um fator ambiental que promove a autoimunidade. Além desta componente eviden-

ciada sobre o ambiente, tem-se vindo ainda a associar cada vez mais o stress psicológico, sendo que atra-

vés do aumento das necessidades de insulina e consequentemente do cortisol, promove a imuno-modu-

lação (Programa Nacional para a Diabetes, 2019). 

Um diagnóstico clínico de doença crónica, é para a criança/jovem e família um desafio complexo, 

essencialmente pelas particularidades, e exigência que pressupõe para a obtenção de bons resultados em 

saúde. Pelo que, estas díades requerem um acompanhamento em saúde de caráter transversal/holístico, 

de modo a maximizar o seu potencial em saúde face à sua fase de desenvolvimento e ao ciclo de vida que 

atravessa. 

 
1 Maturity Onset Diabetes of the Young: Diabetes de Início Precoce  

2Latent Autoimmune Diabetes in Adults: Diabetes Autoimune Latente do Adulto 
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Assim, é no contexto de CEP de Endocrinologia que após o diagnóstico e a primeira fase aguda, 

estas díades são acompanhadas. Esta organização, permite não só reduzir o tempo de internamento como 

também, um acompanhamento multidisciplinar e individualizado, pois funciona com profissionais que 

irão acompanhar e apoiar as díades no seu decurso de vida. Assume-se, portanto, como um espaço privi-

legiado para a atuação diferenciada do EEESIP, pela sua responsabilidade profissional de desenvolver e 

fornecer conhecimentos atualizados na prestação de cuidados de enfermagem específicos. 

Por conseguinte, foi necessário delinear objetivos específicos: 

• Compreender a dinâmica da CEP de endocrinologia no decorrer do ciclo de vida/de-

senvolvimento da criança/jovem e família; 

• Desenvolver conhecimentos diferenciados na intervenção/ cuidados de enfermagem 

à criança em situação de doença crónica complexa de acordo com o desenvolvimento 

infantil para a maximização da experiência em saúde;  

• Percecionar a importância da gestão emocional e do ambiente terapêutico enquanto 

fator integrante ao cuidar; 

• Integrar a melhoria contínua da qualidade do serviço.  

Em consonância com os objetivos, foi necessário objetivar atividades a desenvolver para o seu 

alcance, estas passaram primariamente por, realizar visita guiada ao serviço conhecendo os recursos 

físicos e humanos quanto à sua estrutura/constituição; Conhecer os projetos do serviço, consultar 

normas, protocolos, plano de atividades, e documentação institucional disponível promotora de boas 

práticas; Integrar/Participar ativamente na prestação de cuidados especializados à criança/jovem e 

família no contexto da CEP; Realizar diário de observação, analisando emoções e o ambiente; desenvolver 

uma resposta à melhoria contínua da qualidade do serviço, a qual se objetivou após observação e reunião 

com a enfermeira orientadora, desenvolvendo-se um guia orientador de suporte à prática de registos 

(APÊNDICE V). 

O desenvolvimento do mesmo e a promoção da sua aplicação demonstrou-se benéfico, não só 

pela sua capacidade de integrar o domínio da melhoria contínua da qualidade, previsto enquanto CCEE, 

como também, pela eventualidade futura que o mesmo representa na identificação/aplicação prática dos 

princípios inerentes à temática, onde posteriormente possibilitará recolha de dados para a produção de 

estudos científicos sobre a temática, na certeza, porém que se prevê a salvaguarda da individualidade e 

especificidade de cada díade, não objetivando um processo/intervenção taxativa. 

No conhecimento imediato, da estrutura humana e física do local recorreu-se à aplicação da 

orientação da DGS referenciada no enquadramento teórico (ANEXO I). Em análise, compreende-se que 
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apesar da presente unidade ser exclusivamente pediátrica, o ambiente é pouco correspondente à 

orientação e/ou consonante com ambiente pediátrico. Uma vez que, fisicamente, o espaço é composto 

por cinco gabinetes, porém, apenas um tem uma estrutura destinada às intervenções de monitorização 

de parâmetros antropométricos, sinais vitais e hemoglobina glicosilada. Estes gabinetes, apresentam 

elementos pouco ergonómicos tanto para as díades como para os profissionais, com estruturas padrões 

de tom claro, entre outros.  

Apesar de estruturalmente apenas um gabinete permitir as intervenções de monitorização, a 

fomentação da promoção da privacidade, elencada enquanto CCEE na garantia de uma prática 

profissional ética e legal, respeitando os direitos humanos e as responsabilidades profissionais é 

parcialmente mantida com a fragmentação do espaço através do biombo. 

Salvaguardar a privacidade apresentou-se como um elemento fulcral no atendimento das díades, 

mas principalmente aos jovens. Pois, tal como aborda a OE (2010), os principais princípios éticos no seu 

atendimento referem-se ao respeito não só pela autonomia, confidencialidade e sigilo como também, 

pela privacidade, sendo que este tem direito ao atendimento individual, em espaço privado, 

reconhecendo-o e estimulando a responsabilidade pela sua própria saúde, numa promoção gradual da 

sua autonomia.  

Consequentemente, coexistiu apreensão quanto à aproximação a esta faixa etária na prestação de 

cuidados, não só pela sua especificidade como também, pela imagem vincada e familiarizada que 

apresenta o seu profissional de saúde de referência. Algo alcançado através da assertividade, e com 

recurso a estratégias de comunicação promovendo a autoestima e o controlo mediado, através da tomada 

de decisão/permissão, em que se permitiu o reconhecimento e consequentemente a 

integração/participação ativa na prestação de cuidados aos mesmos. Integrando valores 

previstos/descritos pela OE nos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica quanto à prevenção de complicações e à satisfação da criança/jovem na 

promoção da saúde (OE, 2017). 

Integrar ativamente a consulta só foi possível através do conhecimento das normas e procedimentos 

locais, dos projetos existentes, como por exemplo : campo de férias; grupos de partilha; e principalmente 

pelo desenvolvimento de pesquisa bibliográfica atualizada específica, sobretudo pela especificidade e 

necessidade de demonstrar uma atuação segura a uma população com elevado domínio nos 

conhecimentos teórico-práticos e aprendizagens a realizar, correspondendo às CCEE, para uma práxis 

baseada na evidência científica. Atender a este domínio revelou-se igualmente fulcral na 

identificação/diagnóstico da situação e consequente para uma negociação adequada do plano promotor 
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de saúde, exigindo plasticidade na adoção de estratégias de adaptação, em consonância ao previsto nas 

competências do EEESIP. 

Efetivamente, as díades não se encontram todas na mesma fase, quer quanto ao desenvolvimento 

infantil, quer quanto à fase de doença que atravessam. Particularmente, surge a necessidade de aliar a 

comunicação às diferentes faixas etárias com a fase de doença em que se encontram, intimamente ligada 

ao luto, esta vai desde a negação à aceitação/adaptação às mudanças (OE, 2011a), uma vez que há, uma 

transição no processo de saúde que assim o requer. Pelo que, se considera na intervenção educativa de 

gestão sobre a patologia, a vivência parental, desenvolvendo intervenções de apoio aos sentimentos e 

emoções vivenciadas, às perceções partilhadas da díade (OE, 2011, p.117).  

Estas duas questões apresentam períodos emocionais muito díspares, permitindo e facultando a 

observação da sua influência fisiológica direta, isto é, períodos de maior instabilidade emocional como 

por exemplo as transições escolares, as avaliações ou os conflitos dos pares nos jovens, eram 

reconhecidos, representando necessidades acrescidas no controlo da patologia.  

Agilizar os recursos da comunidade na resposta a estas díades é crucial para a construção de alicerces 

e promoção de uma resposta progressivamente mais autónoma, mas controlada na gestão do processo 

patológico, motivo pelo qual foi possível integrar programas escolares e trabalhar em parceria com esses 

profissionais procurando minimizar o impacto de algumas transições como as anteriormente referidas, 

uma ação integrada na competência do EEESIP.  

De referenciar, que a situação pandémica inerente a esta fase, evidenciou-se como outro fator 

complexo de gerenciar quer pelas crianças/família, pela sedentariedade inerente, a ansiedade e medo 

por se tratar de um grupo populacional imunodeprimido, como pelos profissionais de saúde pela 

necessidade de alterações constantes na dinâmica inerente à consulta exigindo grande capacidade de 

transformação para manter uma resposta maximizadora em saúde, distanciando o abandono terapêutico 

com o recurso às novas tecnologias.  

Em suma, consideramos que este módulo se desenvolveu num contexto particularmente estimulante 

e enriquecedor para o alcance dos objetivos previstos, os quais foram maioritariamente atingidos, através 

da identificação de aspetos fundamentais à prática do EEESIP onde o planeamento e a prática de cuidados 

resultaram em experiência adquirida, fulcral à transformação e alcance da melhoria de cuidados a prestar 

às díades que se confrontam com doença crónica complexa, com o despertar para novas realidades e 

focos de intervenção necessária e aplicáveis inclusive à prática atual de cuidados, a qual, muitas vezes 

cruza caminho com a situação de doença na sua fase crítica, possibilita-se portanto uma atuação precoce 

e de encontro aos pressupostos desenvolvidos. 
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2.2. COMPONENTE CLÍNICA – MÓDULO B: CUIDADOS DIFERENCIADOS  

Seguidamente a componente clínica que foi por nós denominada de módulo B, decorreu entre 1 

de março de 2021 a 16 de abril de 2021, desenvolvendo-se num ambiente de cuidados diferenciados 

quanto à prestação de cuidados à criança em situação crítica mais precisamente numa Unidade de 

Cuidados Intensivos Pediátricos [UCIP]. 

Esta integra um centro hospitalar do SNS português, composto por duas unidades hospitalares de 

cuidados à população em geral, onde apenas uma está igualmente preparada para população em idade 

pediátrica. Pauta-se por cuidados de saúde diferenciados à população da sua zona de influência direta, 

que através da referenciação diferenciada assume ainda o contexto regional, nacional e dos países de 

expressão portuguesa (SNS – Portal do SNS, n.d.). Assume como missão a prestação de cuidados assentes 

no saber e tecnologia, conjugando com o ensino e formação comportando vertentes de inovação, 

desenvolvimento e investigação científica, assumindo-se como uma marca de referência centrada na 

mudança (SNS – Portal do SNS, n.d.). E, é detido integralmente pelo Estado enquanto entidade pública 

empresarial que, segundo a sua natureza de responsabilidades, quadro de valências exercidas e 

posicionamento na rede hospitalar, integra o Grupo III (Portaria n.o 82/2014, 2014). 

A UCIP visa a prestação de cuidados à criança em situação crítica, pelo que, no local em concreto são 

admitidas todas as crianças, desde o recém-nascido de termo ao adolescente com 17 anos e 365 dias. Esta 

unidade é considerada uma UCIP de nível III sendo que permite uma monitorização hemodinâmica 

contínua, e assegura técnicas e procedimentos avançados de suporte vital como é exemplo, da ventilação 

mecânica invasiva e não invasiva, a substituição renal por diversas técnicas e ainda a oxigenação por 

membrana extracorporal [ECMO] (Penedo et al., 2013).  

São admitidas crianças em situação aguda, bem como crónica, sendo que esta última tem vindo 

apresentar a maior representatividade na necessidade destes cuidados, estas advêm do contexto intra-

hospitalar, como por exemplo, em fase de pós-operatório imediato das especialidades cirúrgicas 

disponíveis pela unidade hospitalar; extra-hospitalar, principalmente no âmbito de trauma por ser 

considerada unidade de referência na assistência em neurotrauma e ainda, inter-hospitalar perante a sua 

oferta diferenciada comparativamente a outras instituições hospitalares.  
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Assim, para a prestação de cuidados acima referidos, o serviço é dotado de uma equipa 

multidisciplinar composta por enfermeiros, pediatras intensivistas, assistentes operacionais, psicóloga, 

assistente social, dietista, fisioterapia, terapia da fala e assistência espiritual.  

Mais concretamente, a equipa de enfermagem é composta por cerca de vinte e um enfermeiros, dos 

quais um assume a gestão, outro colabora no apoio direto à mesma e formação, e os restantes estão 

distribuídos por quatro equipas de enfermagem. A equipa integra seis enfermeiros especialistas dos quais 

dois são EEESIP, e quinze enfermeiros de cuidados gerais, distribuídos por equipas com cerca de 

quatro/cinco elementos cada. Para cada turno estão distribuídos nas manhãs de semana, seis 

enfermeiros, e restantes turnos, quatro enfermeiros, sendo o rácio de enfermeiro-criança 1:2, à exceção 

de alguns casos específicos em que a organização dos cuidados é realizada de forma distinta, pelo 

enfermeiro chefe de equipa. Colaborando segundo o método de trabalho de equipa, permitindo a 

mobilização “planeada/preparada” pelos elementos em turno perante uma situação de emergência e/ou 

alteração do planeamento inicial. 

Relativamente à estrutura física do serviço, este é composto por oito unidades, uma área aberta 

constituída por cinco unidades, separadas por cortinas, uma de isolamento compartimentado, e outras 

duas que se podem apresentar como isolamento conjunto, de constatar que nenhum isolamento 

apresenta pressão positiva/negativa. A sala de enfermagem encontra-se centrada e delimitada por vidro 

permitindo uma vigilância contínua. 

A criança em situação crítica, por si só, encontra-se numa situação de elevada complexidade e 

exigência não só para os profissionais que nela atuam, como também, para as famílias que se deparam 

com uma realidade maioritariamente inesperada. Vivida num ambiente altamente tecnológico de suporte 

à vida em que a instabilidade inerente à situação crítica que a díade atravessa, tem capacidade de 

despertar constantemente emoções por vezes controversas. 

Em Portugal, a mortalidade infantil tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, verificando-

se, atualmente, menos de três óbitos por cada mil crianças (Ministério da Saúde, 2018). É perante esta 

mudança epidemiológica que se tem observado nas últimas décadas, o aumento da esperança média de 

vida antagonicamente ao número de anos com qualidade de vida que, inclusive em Pediatria, se assiste 

ao aumento da comorbilidade infantil, em parte também pela crescente sobrevivência dos RN e crianças 

com necessidades de saúde complexas (Lacerda et al., 2019). 

É neste enquadramento, da iminência de fim de vida, seja ele inesperado ou não, que o presente local 

de estágio ganha todo o sentido na aplicabilidade futura do projeto que se desenhou, pelas dualidades 

vivenciadas neste contexto, que o torna tão exigente. É portanto, um ótimo local para o Enfermeiro 
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ampliar e enaltecer a sua atuação enquanto EEESIP, sendo este um elemento diferenciado no cuidado à 

díade pela sua responsabilidade profissional de desenvolver e fornecer conhecimentos atualizados na 

prestação de cuidados de enfermagem específicos, em consonância no confronto com situações de 

instabilidade e risco de vida, que exige aumentar a segurança no ato de cuidar e ainda, comunicar e 

orientar a díade para um cuidar em parceria com desenvolvimento de uma prática em ambiente seguro, 

que atende ao enquadramento de instabilidade emocional inerente. 

Assim, neste contexto, foi necessário delinear os seguintes objetivos específicos: 

• Compreender a dinâmica do serviço na prestação de cuidados à criança em situação crí-

tica, no decorrer do ciclo de vida da criança/jovem e família;  

• Desenvolver, mobilizar e integrar conhecimentos de caráter científico, técnico e humano 

no âmbito da prestação de cuidados à díade em situação de especial complexidade 

quanto ao seu planeamento, execução e gestão de cuidados especializados; 

• Identificar principais respostas emocionais inerentes à díade cuja criança se encontra em 

situação crítica;  

• Identificar principais fatores do ambiente de cuidados específicos;  

• Sensibilizar para a otimização do ambiente terapêutico.  

Tornou-se, portanto essencial objetivar atividades a desenvolver para o alcance dos objetivos 

previamente estabelecidos, os quais: Percecionar a interação pré-existente quanto ao ambiente como 

fator integrante no processo de cuidar; Identificar a importância/influência da gestão emocional e do 

ambiente terapêutico enquanto fator integrante do cuidado à criança em situação crítica.; Integrar a 

prestação de cuidados mobilizando as variáveis; Sensibilizar para a pertinência do ambiente como fator 

potenciador de estabilidade clínica junto da equipa de enfermagem; Clarificar/ Divulgar estratégias de 

intervenção dos profissionais de enfermagem na otimização do conforto; Promover a sistematização e 

otimização dos cuidados de enfermagem na abordagem do ambiente terapêutico, através da formação 

em serviço sobre a importância do ambiente terapêutico em cuidados intensivos como objeto facilitador 

na exposição ao contexto de cuidados intensivos pediátricos, e o incentivo ao registo de intervenções 

específicas sobre a implementação de medidas de otimização do ambiente terapêutico, para possibilitar 

futuro confronto entre as variáveis aplicáveis, Ambiente vs. Emoções.  

No âmbito da perceção pré-existente relativo ao ambiente foi igualmente aplicada a orientação 

da DGS referenciada (ANEXO I). Em primeiro contato há o confronto com um ambiente altamente 

tecnológico relativo à prestação de cuidados à criança/jovem e família em situação de especial 

complexidade, cujas estruturas são de cor clara única, e seccionam ambiente de transmissão de notícias 
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com ambiente de cuidados. Além disso, e porque apesar do mesmo contexto, nem toda a díade apresenta 

as mesmas necessidades/fase de tratamento pelo que, há espaço e disponibilização de elementos para 

promover o brincar adequado a cada idade.  

Numa atuação em conformidade com as CCEE, pretendeu-se garantir um ambiente terapêutico 

seguro, dando primazia a uma atuação respeitante às variáveis discutidas previamente, isto é, 

minimizando, sempre que possível os estímulos sonoros, luminosos e fatores de risco/desconforto. Neste 

contexto, e apesar da prevalência de crianças/jovens submetidos a sedoanalgesia, procurou-se 

igualmente estabelecer um horário para uma atuação promotora do ciclo circadiano.  

A ressalvar, que tentar despertar nos profissionais de saúde a necessidade de promover o ciclo 

circadiano é paradoxal com os cuidados a prestar, essencialmente, porque o agravamento da situação 

crítica não é previsível, e esta é uma unidade de cuidados “aberta”, isto é, pretende uma eficácia e atuação 

nos cuidados independentemente da hora do dia em que a mesma seja necessária.  

Ainda integrado neste domínio, da melhoria continua da qualidade, verificou-se que a criança 

submetida a sedoanalgesia não detinha de uma intervenção adequada quanto à gestão da mesma, isto é, 

a avaliação dos níveis e eficácia de sedoanalgesia existia apenas para idades acima dos dezasseis anos, 

com respetivo registo em sistema informático. O sistema de informação de enfermagem em vigor na 

unidade é o PICIS®, e apesar de não nos ser familiar, este apresentou-se bastante intuitivo, de fácil 

aprendizagem e principalmente, encontrava-se em fase de negociação da documentação/intervenções. 

Assim, no decorrer do estágio, sensibilizou-se e deu-se a conhecer escalas aplicáveis e 

reconhecidas, privilegiando a escala de Comfort-B3. A gestão da sedoanalgesia em unidades de cuidados 

intensivos é fulcral na redução da ansiedade e agitação promovendo a otimização terapêutica (Silva et al., 

2013). 

A escala Comfort-B, é uma das ferramentas mais utilizadas na avaliação do nível de sedação da 

criança/jovem, de caráter observacional e composta por seis itens correlacionando o comportamento, 

como a calma, o choro, a adaptação ventilatória (…), e a fisiologia baseada na Frequência Cardíaca e 

Tensão Arterial (Silva et al., 2013). Sendo uma ferramenta, que quando incluída pode auxiliar no uso de 

sedoanalgesia, prevenindo tanto os efeitos gerados pela sedação insuficiente quanto pela perigosidade 

inerente ao seu uso excessivo.  

É, portanto, uma escala que relaciona o conforto e objetiva a majoração de ganhos em saúde 

enquanto contributiva na otimização da sedação, mas principalmente da analgesia com consequências 

 
3 Comfort-Behaviour: Conforto-Comportamental 
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claras na redução de lesões e infeções relacionadas à ventilação mecânica invasiva [VMI], reduzindo 

tempo de permanência, custos e taxas da morbimortalidade (Silva et al., 2013). Demonstrando-se um 

foco iminente para a atuação da equipa, que em consonância com o desenvolvimento da revisão da 

literatura (APÊNDICE I), se compreende claramente o seu paralelismo com as variáveis de controlo do 

ambiente terapêutico, essencialmente na prevalência do delírio em idade pediátrica, mesmo 

considerando complexa a otimização neste ambiente pela iminência constante de atuação diferenciada 

por instabilidade hemodinâmica.  

Assim, promover uma avaliação adequada à idade, situação clínica otimizando respostas, integra 

na sua possibilidade, a realização do controlo diferenciado da dor e a promoção do bem-estar, quer atra-

vés de medidas não farmacológicas como farmacológicas, garantido a uma gestão eficaz no combate à 

dor. A procura pela minimização dos fatores ambientais e emocionais através da promoção do ambiente 

terapêutico, é referenciado pela OE (2013) enquanto estratégia não farmacológica, estratificando-as em 

comportamentais, cognitivas, cognitivo-comportamentais, físicas ou periféricas, de suporte emocional ou 

ambientais, intervenções previstas como competência específica do EEESIP na aplicação de conhecimen-

tos sobre o bem estar da criança/jovem e na evidência da tomada de decisão quanto às terapias a utilizar 

consoante o posicionamento da OE relativamente às mesmas. 

Na sensibilização para a pertinência do ambiente como fator potenciador de estabilidade clínica 

junto da equipa de enfermagem, foi planeado uma prática simulada onde cada elemento era exposto 

numa unidade, uma experiência similar à real num processo de história guiada considerando as diferentes 

idades e com a representatividade dos estímulos. De salvaguardar que, apesar da equipa demonstrar in-

teresse pela atividade e a mesma se encontrar planeada, a intervenção não foi possível pela conjuntura 

que emergiu nos turnos em que se encontrava programada.  

Esta era uma atividade em que se pressupunha além da sensibilização, a garantia de práticas de 

cuidados em respeito aos direitos humanos, gerindo-se na equipa cuidados fomentados na privacidade, 

dignidade e segurança numa conduta antecipatória, em que se promove a incorporação de conhecimen-

tos da área de qualidade e procede à liderança de programas de melhoria contínua como previsto nas 

CCEE. 

De referenciar, que a situação pandémica inerente a esta fase, evidenciou-se, novamente como 

outro fator complexo de gerenciar, quer pelas díades, quer pelos profissionais dadas as alterações cons-

tantes na dinâmica. Mais uma vez, verificou-se predominância da ansiedade e do medo, não só pelas 

situações inatas de instabilidade hemodinâmica e risco de vida como, pela promoção do afastamento das 

figuras de referência, sendo que só era possibilitado o acompanhamento por um elemento com testagem 

negativa. 
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A família desempenha um papel estruturante e importante na manutenção de um ambiente 

promotor, protetor, saudável e seguro (OE, 2010), pelo que perante a necessidade e exposição a 

ambientes não familiares ou perante situações de crise, a criança/jovem e família tendem a necessitar de 

se adaptar com respostas comportamentais e manifestações de ansiedade e stress. Assim, para 

desenvolver uma resposta diferenciada na gestão emocional/do bem-estar da díade foi frequentado o 3º 

Webinar:” Emoções em Saúde - Trabalho emocional em enfermagem pediátrica em tempos de COVID-

19” (ANEXO II – Certificado de participação no 3º Webinar: Emoções em Saúde. 

O comprometimento de uma prestação de cuidados centrados na família, enquanto processo 

dinâmico que requer participação ativa e acordo de todos os parceiros na procura de objetivos comuns, 

bem como da manutenção de cuidados em parceria devido à situação anteriormente referida, promoveu 

o contributo de cada profissional, no exercício de funções especializadas uma vez que se enalteceu através 

da ponderação e individualização de cuidados, sempre que exequível a testagem de mais algum elemento 

de referência permitindo a sua visita/comparência de forma segura. Integrando-se assim, competências 

específicas do EEESIP, através da implementação e gestão do plano de saúde em parceria baseada na 

comunicação, definição de papéis, capacidade de negociação e partilha de conhecimentos, apostando no 

empoderamento da família, e negociando recursos adequados à prestação de qualidade como previsto 

nas CCEE.  

A OE (2015) afirma que a hospitalização de uma criança implica muitas vezes uma crise de 

identidade parental, com incerteza e indefinição do que podem fazer e do que são as expectativas sobre 

o seu papel. Beneficiando-se da organização do plano de cuidados, conhecimento das necessidades dos 

pais, cuja satisfação está em estrita relação com a sua participação no cuidar tornando indispensável o 

anteriormente referido quanto à comunicação, definição de papéis, negociação e partilha de 

conhecimentos no assumir de uma atitude de colaboração e controlo sobre o evento, uma vez que, a 

própria ansiedade e angústia parental se reflete no comportamento da criança/jovem, aquando de 

situações de potencial stress.  

De salvaguardar, que apesar do módulo se ter desenvolvido num contexto delicado quanto a 

dilemas éticos, e/ou situações de fim de vida da díade em situação crónica, no espaço temporal 

determinado, não se verificaram situações crassas da sua aplicabilidade e/ou processo reflexivo. 

Ainda assim, é na vulnerabilidade inerente à situação crítica que a díade atravessa aquando 

recorre ao presente serviço que, é a adoção de estratégias promotoras de esperança emerge, estas estão 

previamente abordadas e definidas nos Guias Orientadores da Boa Prática em Saúde Infantil e Pediátrica, 

de acordo com o processo de enfermagem do qual se podem destacar estratégias como a identificação 



 
 

abr-22 | Pág. 39 

Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria |  

de recursos familiares, a identificação e a orientação para os recursos da comunidade, a otimização do 

papel parental, o encorajamento para a expressão de emoções e para a manutenção de interações sociais, 

a capacitação dos pais para os cuidados específicos à criança e jovem e o apoio na tomada de decisão (OE, 

2010) algo importante e assumido pela OE como elemento essencial na procura da excelência profissional 

do EEESIP enquanto facilitador dos processos de luto, que atua na promoção de uma esperança real.  

Em suma, o presente módulo de estágio resultou na incrementação do desenvolvimento de 

competências especializadas à díade em situação de especial complexidade, através do contacto com uma 

realidade em que, pelo contexto profissional de cuidados similar se permitiu a introspeção, assente numa 

reflexão sobre a nossa prática como enfermeiros generalistas em confronto com a transição para a prática 

enquanto EEESIP, considerando o alcance dos objetivos estabelecidos para o mesmo que foram além dos 

conhecimentos prévios de prática segura, como por exemplo no âmbito da demonstração de 

conhecimentos e habilidades em suporte avançado vida, do controlo de infeção, da evidência física e 

emocional, a aplicar em resposta à situação de risco de vida com afetação negativa à qualidade de vida 

da criança/jovem, clarificando a importância do ambiente dos serviços de saúde, na exigência e garantia 

das condições à promoção de um ambiente físico e emocional favorável à otimização clínica. 

 

 

2.3. COMPONENTE CLÍNICA- MÓDULO C: CUIDADOS DIFERENCIADOS  

Seguidamente, a componente clínica foi por nós denominada de módulo C, e decorreu entre 1 de 

junho de 2021 a 9 de julho de 2021, desenvolvendo-se num ambiente de cuidados diferenciados quanto 

à prestação de cuidados à criança em situação crítica, mais precisamente numa Unidade de Cuidados 

Intensivos Pediátricos e Neonatais [UCIPN]. 

Esta integra um centro hospitalar do SNS português, composto por quatro unidades hospitalares 

de cuidados à população, porém apenas duas estão igualmente preparadas para população em idade 

pediátrica. Que, segundo a natureza das suas responsabilidades, quadros de valências exercidas e 

posicionamento na rede hospitalar, classifica-se no Grupo II (Portaria n.o 82/2014, 2014) e é responsável 

pela prestação de cuidados de saúde seguros e de qualidade não só aos habitantes, como também, aos 

visitantes da região do Algarve (SNS – Portal do SNS, n.d.). Concomitantemente, desenvolve um trabalho 

importante na área da formação contínua, colaborando através de protocolos com universidades da área 

da saúde e iniciativas cofinanciadas por entidades externas, no desenvolvimento e investimento em 
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projetos de investigação. Mantendo-se, no entanto, integralmente detida pelo Estado enquanto entidade 

pública empresarial (SNS – Portal do SNS, n.d.). 

A UCIPN visa a prestação de cuidados de saúde através de suporte vital desde o RN pré-termo no 

âmbito neonatal, com transição pediátrica assumida a partir dos 28 dias de idade corrigida até ao 

adolescente com 17 anos e 365 dias. É um serviço de referência para a região, essencialmente no contexto 

neonatal, admitindo RN’s de termo, essencialmente por doença respiratória/hipoxemia, e ainda pré-

termo desde as 24 semanas de idade gestacional com necessidades acrescidas de suporte de vida, 

admitindo a proveniência intra-hospitalar no pós-parto imediato, inter-hospitalar perante a sua oferta 

diferenciada comparativamente a outras instituições hospitalares, e ainda extra-hospitalar pela sua 

diferenciação e/ou proximidade. Sendo considerada uma unidade de nível II a nível assistencial (Penedo 

et al., 2013), que na atualidade, em resposta aos objetivos orientadores propostos pela DGS, já apresenta 

transporte inter-hospitalar e cirurgia pediátrica, encontrando-se em processo de validação de nível III. 

Estruturalmente, o serviço admite capacidade para cerca de vinte e uma unidades, distribuídas por 

cinco espaços distintos: uma de intensivos pediátricos com três unidades; outra de berçário com seis 

unidades, o qual está destinado ao período pré alta; e outros dois com maior expressividade. Os cuidados 

intensivos e intermédios neonatais com doze unidades, das quais, três estão destinadas para grandes 

prematuros e ainda, na mais recente adaptação pela situação pandémica uma vaga para Sars-Cov2.  

Para a prestação de cuidados, o serviço é dotado de uma equipa multidisciplinar com resposta 

assistencial permanente de Enfermeiros, Pediatras Intensivistas e Assistentes Operacionais, mantendo no 

período semanal colaboração de Psicóloga, Assistente Administrativa, Assistente Social, Dietista, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e Assistência Espiritual/Religiosa.  

Mais especificamente, a equipa de Enfermagem é constituída por trinta e nove enfermeiros, dos quais 

um assume a gestão, dois colaboram no apoio direto à gestão, e os restantes estão distribuídos por cinco 

equipas com cerca de sete elementos cada, de enaltecer ainda, uma prevalência de vinte e dois EEESIP. 

Para cada turno estão escalados nas manhãs de semana, sete enfermeiros, e restantes turnos com seis 

enfermeiros, sendo distribuídos consoante um rácio de enfermeiro-RN 1:2. De salvaguardar, exceções 

específicas em que a organização dos cuidados é realizada de forma distinta, pelo Enfermeiro chefe de 

equipa.  

O método de trabalho adotado é o de equipa, pois apesar do rácio descrito de RN por Enfermeiro 

responsável no cuidado, a equipa realiza a discussão clínica no decorrer da passagem de turno, e é 

conferido ao chefe de turno a liderança na alocação acima referida.  
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De enaltecer ainda, que se verifica uma prática baseada na parceria de cuidados e nos ganhos a si 

adjacentes, com particular atenção para a promoção do neurodesenvolvimento, sendo um serviço que 

integra o programa de assistência ao desenvolvimento do RN pré-termo, o Newborn Individualized 

Developmental Care Assessment Program4 [NIDCAP]. 

O NIDCAP é um programa criado por Heidelise Als em 1984, um projeto que se carateriza pela 

abordagem individualizada, centrada na família e baseada na evidência para a implementação de 

cuidados favoráveis ao desenvolvimento do RN, minimizando o impacto da hospitalização em cuidados 

intensivos (NIDCAP, n.d.), assumindo uma passagem do cuidado exclusivo ao corpo físico, para a 

consideração do cuidado que visa o suporte ao bem -estar emocional. Atualmente, este programa está 

disseminado pelo Mundo, mas, mais concretamente em Portugal, sabe-se que foi primariamente acolhido 

por uma unidade hospitalar do SNS na região Norte, o qual, é atualmente um dos centros de treino 

certificados NIDCAP.  

É perante a missão de uma prestação de cuidados de saúde seguros e de qualidade assistencial, que 

este serviço detém três profissionais, dos quais dois de Enfermagem e um de Medicina, com certificação 

do programa NIDCAP, ou seja, com treino de observação e avaliação ao desenvolvimento do RN. É, 

portanto, transmitido e partilhado por todos os profissionais de saúde da unidade, um cuidado específico 

sobre os fatores ambientais à qual o RN é exposto enquanto elemento crucial na promoção diária do seu 

conforto, associado à promoção dos laços familiares/vínculo e do seu desenvolvimento. 

Compreendendo a prematuridade enquanto condição de especial complexidade imposta à díade, 

a qual envolve diversas áreas, torna-se premente para a enfermagem atuar, pois permite ao EEESIP uma 

atuação específica, diferenciada e holística. Assim, é neste enquadramento, e perante as dualidades 

vivenciadas, desde o luto do bebé perfeito para os pais, à iminência de fim de vida e/ou morbilidade a 

acarretar, que o referente local de estágio ganha todo sentido na aplicabilidade futura do projeto que se 

tem vindo a desenhar. 

Essencialmente, indo ao encontro do referido anteriormente quanto à sua diferenciação na prestação 

de cuidados, de e com efeitos imediatos quanto à gestão ambiental, já cientificamente desenvolvida e 

comprovada no neurodesenvolvimento, facultando-se uma resposta ao objetivo geral previamente 

delineado, e ao objetivo do projeto de intervenção, uma vez que, apesar de partilhada a unidade, não 

 
4 Newborn Individualized Developmental Care Assessment Program: Programa de Avaliação de Cuidados de Desenvolvimento Individualizado 

para RN 



 
 

abr-22 | Pág. 42 

Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria |  

apresenta especificidade e/ou transversalidade na transição de cuidados entre o ambiente neonatal e 

pediátrico.  

 

Assim, tornou-se necessário delinear os seguintes objetivos específicos: 

• Compreender a dinâmica do serviço na prestação de cuidados à criança em situação 

crítica, no decorrer do ciclo de vida da criança e família; 

• Desenvolver, mobilizar e integrar conhecimentos de caráter científico, técnico e hu-

mano no âmbito da prestação de cuidados ao recém-nascido prematuro; 

• Adquirir conhecimento diferenciado sobre os componentes do programa NIDCAP; 

• Identificar principais fatores do ambiente de cuidados específicos; 

• Otimizar o ambiente terapêutico. 

Para tal, desenvolveram-se as seguintes atividades : percecionar a interação pré-existente quanto 

ao ambiente como fator integrante no processo de cuidar; identificar no ambiente de prestação de 

cuidados, os fatores potenciadores de instabilidade emocional e repercussões hemodinâmicas; Conhecer 

protocolos internos referentes ao NIDCAP e por fim, identificar a importância/influência da gestão do 

ambiente terapêutico e emocional enquanto fator integrante do cuidado à díade em situação de especial 

complexidade. 

Integrando a perceção pré-existente relativa ao ambiente, foi novamente aplicada a orientação 

da DGS referenciada (ANEXO I). Em que, em primeiro contato há o confronto com um ambiente altamente 

tecnológico relativo à prestação de cuidados ao RN pré-termo e família.  

O ambiente é seccionado consoante a complexidade de cuidados, ainda assim, é de salvaguardar 

a existência de materiais agradáveis ao toque nas incubadoras, e elementos com desenho e cor nas capas 

de proteção do índice de exposição luminosa para o RN pré-termo. Além disso, todo o percurso realizado 

pelos pais e profissionais até aos locais de prestação direta de cuidados, apresenta desenhos, espaços de 

mensagens e fotografias de díades que superaram a fase crítica da prematuridade.  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pediatria [SPP], a taxa de partos pré-termo, isto é, com idade 

gestacional abaixo das 37 semanas, mundialmente situa-se nos quinze milhões, sendo que, um em cada 

dez bebés nasce prematuro. A Europa apresenta uma representatividade de cerca de 5%, sendo que, 

Portugal assume uma média nacional de 8% (SPP, n.d.).  

Esta é uma taxa que tem vindo a aumentar a nível nacional, assim como a sobrevivência dos RN pré-

termo nascidos em prematuridade extrema, ou seja, idade gestacional inferior a 28 semanas (Saúde- 
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Portaria n.o 76/2018 de 14 de março, 2018). O Instituto Nacional de Estatística (2020), afirma um aumento 

em 0,3% de nados vivos prematuros desde 2014.  

Apesar desta evidência, constata-se que a mortalidade infantil tem vindo a diminuir 

consideravelmente nos últimos anos (Ministério da Saúde, 2018), com uma taxa de mortalidade neonatal 

de 1,8/1000 nados vivos, tornando Portugal um bom sítio para se nascer, pelos avanços tecnológicos e 

científicos que têm permitido a sobrevivência de RN de idades gestacionais cada vez mais baixas, sendo a 

redução da morbilidade um dos objetivos major em neonatologia (SPP, n.d.). 

Estes dados demonstram que o investimento e avanço tecnológico, apresentam claramente 

benefícios, no entanto, o confronto com este ambiente pode tornar-se frequentemente gerador de 

emoções ambíguas para a díade, entre a queda iminente da fantasia irracional do nascimento do bebé 

perfeito, e a incerteza vivida do que será a vida do RN atualmente suportada por tecnologia. É o vivenciar 

de um processo de luto concomitantemente ao confronto com o desempenho da parentalidade, 

viabilizando, consequentemente, um processo de vinculação condicionado. 

Para Hockenberry et al. (2017), o nascimento de um bebé, representa-se, por si só, uma situação de 

crise pela transição criada em que se espera da díade o desempenho de uma parentalidade 

suficientemente boa, sendo, muitas vezes descrito como razão de instabilidade e de destruturação do 

equilíbrio familiar e individual. Além de que, os RN esperam três ambientes seguros, o útero materno, o 

colo dos pais/grupo familiar e da comunidade, pelo que, o parto prematuro retira-os destes ambientes 

prometidos e esperados (Santos, 2011). 

As díades resultantes da prematuridade, são confrontadas não só com esta transição, como com o 

ambiente hospitalar, onde paira incerteza e perda de controlo, necessitando, objetivamente do 

conhecimento e sensibilidade profissional no suporte emocional. Consideramos assim, uma trilogia basilar 

na resposta aos cuidados do RN pré-termo: a manutenção de um ambiente promotor de saúde, para 

quem interrompe a viagem do crescimento in- útero; a otimização emocional com a promoção do vínculo 

parental igualmente interrompido e consequentemente com agravantes; o conhecimento e proximidade 

da Enfermagem na gestão e promoção da maximização do status de saúde. De salvaguardar, que estas se 

correlacionam, influenciando e sendo influenciadas entre si. 

Cabe ao EEESIP atuar diferenciadamente sempre que neste contexto procura assistir a 

criança/jovem e família na maximização da sua saúde, tal como descrito no  Regulamento n.o422/2018 - 

Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica (2018), promovendo o crescimento e desenvolvimento global do RN pré-termo e do papel 

parental perante ambientes não familiares.  
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Uma atuação baseada na parceria de cuidados do enfermeiro com a díade, igualmente prevista 

pelo programa NIDCAP, assume-se como uma influência positiva sobre a parentalidade, reconhecendo a 

enfermagem enquanto fronteira entre a instituição hospitalar e a família/comunidade, desempenhando 

um papel fundamental na promoção da segurança e na aprendizagem de comportamentos promotores 

de saúde (Hospital São Francisco Xavier, 2012), numa atuação em conformidade com as CCEE, onde o 

envolvimento da família na satisfação das necessidades respeita os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais, baseada no conhecimento e considerando o psicossocial,  cultural e 

espiritual enquanto gerador de proteção e segurança. 

Assim, a abordagem à promoção do papel parental é, não só fundamental, como multifatorial, 

assentando, em grande parte, na construção de uma relação de confiança entre a díade e os profissionais 

de saúde, implicando diretamente na majoração de oportunidades de aprendizagem, na 

responsabilização e na consciencialização de competências. Trata-se de empoderar numa prática 

orientada, e promover o contato precoce na construção da relação única entre RN e família.  

Numa perspetiva de reduzir o impacto da considerada “viagem interrompida”, verificou-se no 

decorrer deste módulo, a integração precoce da díade na prestação de cuidados ao RN a qual, mesmo 

que sob orientação/negociação, nos permite compreender que o desenvolvimento e adaptação do RN à 

vida extrauterina melhora quando assente na promoção da relação natural e forte entre o RN e a díade, 

pelo que, a oportunidade do contato personalizado permite o manter/estabelecer uma relação única e 

consequentemente, proveitosa. Algo previsto pelo regulamento de competências do EEESIP, onde 

potenciar os laços afetivos através de estratégias de vinculação, abordagens  relacionais, estímulo à 

proximidade e ao contato direto entre o RN e família, corresponde à competência que alude ao cuidado 

da díade em situação de especial complexidade (Regulamento n.o422/2018 - Regulamento de 

Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - 

Diário da República, 2.a série — N.o 133 — 12 de julho de 2018 da Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Apesar do notório trabalho por parte dos profissionais de saúde em integrar a díade no cuidar, e 

considerando a sua relevância, há a enaltecer, que infelizmente, a presença parental no decorrer do 

módulo de estágio, se encontrou limitada por diversos motivos: a existência de um só espaço físico de 

pernoita, onde se prevê exclusivamente o seu uso caso o RN pré-termo se encontre em situação de risco 

iminente de vida; o estado pandémico por Sars-Cov2, que pelas medidas impostas das instituições de 

saúde, se traduziram em parte, na divisão da díade e consequentemente, numa menor participação na 

prestação de cuidados. Algo consideravelmente relevante no estabelecimento de barreiras antagónica ao 

processo.  
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A situação crítica que culmina nesta transição de vida, prediz por si só, risco de vida, aludindo a 

questões éticas sobre quais os limites, quais as definições que imperam para aplicar o primeiro 

pressuposto a uma família e não a outra.  

No geral, verifica-se um predomínio de uma perspetiva quase paternalista sobre a parceria neste 

contexto de cuidados, isto é, com domínio entre a díade e os profissionais de saúde, essencialmente 

porque, durante muito tempo, o feto foi considerado exclusivamente quanto à sua função do tronco 

encefálico, porém, atualmente, é-lhe reconhecida a sua complexidade enquanto recetor e reator à 

estimulação socio-sensorial que tenta regular o seu limiar de reação e resposta, com vulnerabilidades, 

limiares de stress, desorganização e regulação funcional (Santos, 2011).  

Foi aqui, que culminou o que consideramos o maior desafio, mas também, a maior fonte de prazer 

inerente ao momento de aprendizagem possibilitado, o que em muito foi de encontro aos objetivos 

previamente definidos sobre identificar os fatores potenciadores de instabilidade emocional e 

repercussões hemodinâmicas; identificar a importância/influência da gestão do ambiente terapêutico e 

emocional enquanto fator integrante do cuidado.  

A imaturidade fisiológica do RN pré-termo, associada à sua especial vulnerabilidade, tem tido um 

papel crucial na correlação do ambiente de cuidados enquanto indutor de estímulos, verificando-se no 

imediato as alterações do status de saúde perante os mesmos, e isso foi extremamente enriquecedor, 

desenvolver o conhecimento sobre cada RN a cuidar, e descodificar a sua resposta quer comportamental, 

quer fisiológica permitindo alcançar o objetivo de verificar os fatores potenciadores de instabilidade 

emocional, repercussões hemodinâmicas e identificar a importância/influência da gestão do ambiente 

terapêutico e emocional enquanto fator integrante do cuidado à díade em situação de especial 

complexidade. 

Não obstante, a rápida resposta aos estímulos externos, pode significar sequelas, emerge, portanto, 

a necessidade de uma gestão diferenciada do bem-estar, o que é exequível através da aplicação de 

métodos não farmacológicos, entre os quais, a promoção do posicionamento com contenção, a 

estimulação de sucção não nutritiva, a amamentação, o contato pele-a-pele através do Kangaroo Mother 

Care5, o co-beding no caso dos RN gémeos, a promoção de sensação olfativa através de mantas com cheiro 

materno, igualmente à promoção do palato com oferta de leite materno, sendo que, os mesmos são 

reconhecidos, não só pela sua eficácia na redução da dor/stress do RN, como potenciadores do cuidar 

centrado no desenvolvimento, enquadrando-se na filosofia do NIDCAP e nos pressupostos da OE. 

 
5Kangaroo Mother Care: Cuidado Mãe Cangurú - contato precoce, contínuo e  prolongado, de pele com pele, entre a mãe e o RN, é um método 

simples e eficaz na diminuição do impacto do ambiente (WHO, 2015). 
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Articulando-se a diversas competências do EEESIP, entre as quais, a aplicação de habilidades não 

farmacológicas para alivio da dor realizando uma gestão diferenciada com a utilização de estratégias de 

promoção do contato físico entre a díade, numa atuação que promove a amamentação e envolve os pais 

na prestação de cuidados ao RN (Regulamento n.o422/2018 - Regulamento de Competências Específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - Diário da República, 2.a série 

— N.o 133 — 12 de julho de 2018 da Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Em consonância, foi a procura incessante de aprender a comunicar no silêncio, ultrapassando o “eu” 

enquanto cuidador, numa linguagem que procura essencialmente promover a organização do RN, através 

de um cuidado delicado e harmonioso, numa manutenção do equilíbrio entre o sistema fisiológico e 

comportamental, num cuidar holístico que considera a redução de estímulos nocivos segundo 

caraterísticas individuais minimizando uma experiência potencialmente negativa. Assim, integrou-se 

outro dos objetivos definidos quanto a conhecer os elementos fulcrais do NIDCAP, sendo estes a 

coordenação, a avaliação constante, a promoção do ambiente tranquilo, a consistência no cuidar em 

colaboração, o agrupar de cuidados, a promoção do posicionamento adequado, e no já descrito 

previamente controlo de dor/stress através dos métodos não farmacológicos, no suporte individualizado 

e no conforto da díade.  

Salvaguardamos, que é na complexidade inerente à linguagem comportamental do RN pré-termo, 

que se pode, igualmente condicionar o processo vinculativo, uma vez que, este comparativamente a um 

RN de termo, apresenta pequenos períodos de sono contrabalançando com curtos de interação e vigília, 

com uma reduzida capacidade de fixação do olhar materno, com a alteração do tónus perante o toque e 

um choro pouco presente ou débil (Vale, 2008), gerador acrescentado de ansiedade parental. Assim, foi 

crucial uma atuação segura, munida de conhecimento para o alcance da  atuação enquanto possível 

EEESIP, através da transmissão antecipatória de informações à família, no alcance à promoção do 

crescimento e desenvolvimento infantil, maximizando o seu potencial onde, atendendo às especificidades 

do RN com necessidades especiais, atua mantendo a promoção da vinculação, e avalia o desenvolvimento 

da parentalidade na demonstração de conhecimentos sobre o RN para a promoção de um 

comportamento interativo (Regulamento n.o422/2018 - Regulamento de Competências Específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - Diário da República, 2.a série — 

N.o 133 — 12 de julho de 2018 da Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Esta interrupção intrínseca à prematuridade, bem como, as interações nefastas, acarretam muitas 

das vezes situações de doença crónica, ou até mesmo de fim de vida, enaltecendo novamente, o quão 

importante é ter em conta o compromisso dos cuidados centrados na família e no desenvolvimento, os 

antecedentes de experiências promotoras de esperança real nos pais e as dimensões que a definem: 
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afetiva, cognitiva e comportamental. A interação especializada prevê o envolvimento dos pais na 

preparação da autonomia e reforço da articulação com os recursos disponíveis na comunidade, tal como 

descrito nas competências do EEESIP. Demonstrou-se fulcral atuar com disponibilidade para o outro, 

conhecer as suas potencialidades e limitações, bem como criar um ambiente de apoio, como descreve a 

OE em que se favorece quando se proporciona conforto, intimidade, segurança, e o ambiente limpo-

estético – arte, música, poesia e literatura (OE, 2011b, p.12). 

De modo a aprofundar conhecimentos de investigação na prática de cuidados neonatais, e de 

encontro a uma área de interesse prévio, como os cuidados paliativos pediátricos, foi possível participar 

no webinar relativo à investigação do projeto NIDCare intitulado: “A Prática Baseada na Evidência: 

Cuidados Paliativos Neonatais” (ANEXO III), o qual, se revelou importante para despertar e atualizar 

conhecimentos levando para o módulo de estágio saberes diferenciados numa área de relevo, 

enquadrado num projeto do âmbito da qualidade. Este é um projeto que está relacionado com o European 

Standards of Care for Newborn Health6, que em 2016, iniciou uma campanha denominada onze tópicos, 

onze meses, pretendendo compartilhar informação e exemplos das melhores práticas quanto às 

necessidades dos RN pré-termo. No mês julho, este enquadra a tomada de decisões éticas e os cuidados 

paliativos, assim, consequentemente, viabilizou-se a aplicação das CCEE referentes ao papel consultor 

e/ou assessor favorecendo aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades. 

Experienciar o ambiente inerente a uma unidade de cuidados neonatais demonstrou-se inigualável, 

considerando inclusive a área onde o EEESIP desenvolve e aplica os pressupostos inerentes à Enfermagem 

Especializada numa atuação diferenciada. É elemento crucial nos ganhos admitidos às díades, 

apresentando uma prática com grande autonomia, delineada e específica, com estratificação da área de 

atuação. É a alavanca para a continuidade de uma viagem precocemente interrompida, integrando 

momentaneamente cada família, cada RN, construindo e sendo construído em cada história no processo 

de maximizar a saúde e essencialmente, empoderando a minimização das adversidades adjacentes. 

 

  

 
6 European Standards of Care for Newborn Health: Padrões europeus de atenção à saúde do recém-nascido  
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3.  PROJETO DE INTERVENÇÃO  

O delinear de um PI, constitui-se como um elemento crucial no culminar deste percurso, a aquisição 

do grau de mestre a nível académico e o título de Enfermeiro Especialista [EE] pela OE, pelo que, é neste 

capítulo que o desenvolvimento do mesmo será exposto.  

Este é um PI que se apresenta com caráter transversal, sendo desenvolvido faseadamente no decorrer 

da UC Estágio Final, enquadrando-se nos objetivos e intervenções definidas para cada módulo que 

compôs o mesmo. A salientar, que a sua execução decorreu no módulo C do considerado Estágio final, 

com proposta e aceitação de um elo de ligação quanto à sua implementação, mas que, ainda assim, o 

foco principal do presente projeto quanto ao seu desenvolvimento e implementação relaciona-se com a 

prática profissional mantida, tendo sido crucial aproveitar os contributos e oportunidades de 

aprendizagem oferecida pelos restantes contextos A e B.  

A metodologia de projeto é considerada uma metodologia complexa , intencional e ímpar quanto à 

promoção da prática fundamentada e baseada na evidência, inclusive, Ruivo et al. (2010), assume-o se-

gundo uma metodologia reflexiva, baseada na análise de uma problemática de forma sistemática, con-

trolada e participativa, identificando-se necessidades específicas e focalizando ações práticas à sua reso-

lução, enaltecendo que o mesmo detém de uma relação causa-efeito de ações e assenta num processo 

contínuo, dinâmico, reajustável ao longo do tempo, interativo, com suporte teórico, visão estratégica e 

flexibilidade. Neste enquadramento, apesar de seccionando-o nas seguintes fases: Diagnóstico da Situa-

ção; Planeamento; Execução; Avaliação e Divulgação dos resultados obtidos, estas correlacionam-se 

(Ruivo et al., 2010), sendo aconselhável a sua análise/leitura integral. 

Considerando a prática profissional prévia e o confronto com as diferentes realidades de cada con-

texto, quanto aos seus contributos e oportunidades para a identificação da problemática/necessidades 

específicas, a área de interesse selecionada relacionou-se com a linha de investigação “Segurança e Qua-

lidade de Vida”, mais concretamente, com o ambiente de cuidados nas suas especificidades físicas e socio-

emocionais. Surgindo, portanto, o tema “Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria”, 

este visou promover o ambiente terapêutico enquanto estratégia na otimização das emoções em pedia-

tria, com a identificação dos componentes físicos e emocionais inerentes aos cuidados de saúde com po-
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tencialidade na otimização do conforto e bem-estar, cuja ação diferenciada do EEESIP na adoção e unifor-

mização de intervenções de enfermagem a adotar permite a minimização da experiência adversa da díade 

no recurso aos cuidados de saúde, e consequentemente, maximizando o seu estado de saúde. 

Uma vez que, tal como explanado no primeiro capítulo, a exposição a ambientes desconhecidos e 

experiências adversas inerentes à situação de saúde, como por exemplo a enfermidade com consequente 

necessidade de hospitalização, pode constituir um momento de grande instabilidade emocional com re-

presentação de consequências possivelmente inibitórias ao processo de cura e ao desenvolvimento da 

criança/jovem e família, sendo possível minimizar esta problemática através da prestação de cuidados 

individualizados e baseados no conhecimento das suas transições. É premente uma prestação de cuidados 

ancorada não só no conhecimento diferenciado, mas também no desenvolvimento de práticas focadas 

no empoderamento familiar, quanto às suas necessidades específicas.  

A articulação entre a experiência profissional previamente obtida, quanto à identificação do ambi-

ente físico e sócio emocional na díade demonstrou-se crucial, no entanto, foi através do percurso acadé-

mico realizado para a obtenção do grau de mestre e especialista, que o estágio final, realizado em dife-

rentes contextos que permitiu retomar a eminente necessidade de incrementar medidas concretas, fun-

cionando como estimulante futuro e fornecendo oportunidades para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a problemática, culminando com contributos marcantes no contexto específico das uni-

dades de cuidados intensivos como é o caso da UCIPN, não só pela presença de uma equipa sensível à 

temática, mas também pela realidade visível quanto a lacunas observáveis na transição de cuidados entre 

a sua própria unidade, sendo assim este foi o local do percurso onde foi promovida a sua implementação. 

Em síntese, para melhor perceção do presente PI serão expostas e analisadas, seguidamente, as eta-

pas que constituíram o mesmo. 

 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

Em consonância ao abordado, a primeira etapa inerente à metodologia de projeto, pressupõe o 

diagnóstico da situação, tendo este como objetivo satisfazer necessidades, enquanto potencialidade na 

resolução ou minimização do problema de saúde identificado, quer pela sua otimização, quer pelo 

aumento de eficácia dos serviços disponibilizados (Ruivo et al., 2010). 
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Diagnosticar a situação, é portanto identificar um problema real da população alvo, para 

consequentemente, concretizar um projeto estabelecendo-se as suas prioridades, num caráter sistémico 

e dinâmico, através da preparação de um “mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada” (Ruivo 

et al., 2010:10). 

Para a sua formulação, são identificados e validados os problemas a que se pretende responder, 

verificando-se a coexistência de diversos instrumentos com validação, entre os quais salienta-se: a 

pesquisa bibliográfica; a observação direta/indireta; o recurso à entrevista; a aplicação de questionários; 

e a análise segundo o acrónimo SWOT : Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats7, aplicado ao 

contexto C (APÊNDICEII) (Ruivo et al., 2010).  

No PI em causa, verifica-se enquanto principal força uma equipa motivada para uma prestação de 

cuidados de qualidade, em contrariedade, salienta-se enquanto fraqueza o grande 

interesse/disponibilidade apenas direcionado ao RN pré-termo e não à criança/jovem em coadjuvante a 

um cansaço físico e emocional crescente derivado da situação pandémica. A situação pandémica 

apresentou-se consequentemente a principal ameaça quando aleada à carência de profissionais apesar 

deste ser um local de ampla oferta de cuidados à população em situação crítica e com referenciais 

inerentes ao programa NIDCAP 

Como referido previamente, o interesse pelo tema provém, desde cedo, com a prática profissional, 

tanto por observação direta, como conversas informais partilhadas com enfermeiros especialistas, res-

tantes equipas de enfermagem e elementos de gestão. Sendo que ao nível da pediatria médica, o principal 

foco no ambiente de cuidados percecionado como maior promotor de instabilidade emocional, relacio-

nava-se com a transição entre a criança internada em cuidados intensivos e a criança internada na pedia-

tria médica. 

Mais tarde, com a transição na experiência profissional, isto é, da pediatria médica para uma unidade 

de cuidados intensivos pediátricos, de outra unidade hospitalar, denotou-se princípios passíveis de me-

lhoria, verificando em momentos informais a necessidade de consciencializar para o impacto que a pro-

blemática tem na qualidade dos cuidados de saúde prestados à população pediátrica, mais concreta-

mente, neste contexto, a insegurança dos profissionais de saúde, aumenta a exposição da díade a estí-

mulos luminosos/sonoros, e consequentemente à sedação.  

Posteriormente, é no percurso formativo, que este tema ganha maior potencial quanto ao seu desen-

volvimento após apresentação à professora orientadora, que integrou e contribuiu com conhecimentos 

 
7 Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 
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na validação da problemática. Este foi gradualmente explorado bibliograficamente, e individualmente em 

cada contexto de estágio onde foi necessário compreender a recetividade da temática, a sua potenciali-

dade e aplicabilidade. A enaltecer, que as questões colocadas aos elementos de cada serviço, não segui-

ram um roteiro específico, tendo sido colocadas no decorrer das conversas informais. Partindo desta aná-

lise, foi explorado o problema tornando-se, portanto, evidente a necessidade de sensibilizar e intervir em 

mais do que um contexto. 

Apesar da literatura atualmente desenvolvida quanto à influência do ambiente de cuidados no pro-

cesso de cura, verificou-se a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde/enfermagem para a 

gestão dos fatores promotores e protetores, diminuindo o desequilíbrio causado pela situação de enfer-

midade, otimizando o processo de cura e consequentemente aumentando a qualidade dos cuidados pres-

tados.  

O diagnóstico da situação requer, consequentemente, a definição de objetivos, sendo que estes se 

assumem como uma representação antecipatória que possibilita direcionar e orientar o planeamento do 

projeto.  

Deste modo, no objetivo geral deve ter-se em conta os conhecimentos e capacidades a adquirir (Ruivo 

et al., 2010), pelo que definimos o seguinte objetivo:  

- Promover o ambiente terapêutico como estratégia na otimização das emoções em pediatria. 

No entanto, para o alcance do presente objetivo geral torna-se necessário definir objetivos específicos 

enquanto elementos norteadores ao mesmo. Pelo que se definiu:  

- Desenvolver conhecimentos teórico-práticos acerca das variáveis nos diferentes ambientes de cuida-

dos de saúde;  

- Sensibilizar os profissionais dos diferentes contextos relativamente à temática; 

- Elaborar e disponibilizar protocolo de estratégias relativamente à otimização do ambiente de cuida-

dos como agente ativo na gestão emocional do processo de saúde e doença na criança/jovem e família 

(APÊNDICE III). 

 

 

3.2. PLANEAMENTO E EXECUÇÃO 

Apesar das caraterísticas norteadoras inerentes ao estabelecimento de objetivos, há que organizar e 

executar o plano da ação, transpondo o cognitivo previamente realizado e equacionando-se os recursos, 

métodos, atividades, estratégias, limitações e meios necessários (Ruivo et al., 2010). 
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Assim, iniciamos a projeção de uma cronograma, estruturando o percurso a realizar, com a 

calendarização devida das atividades planeadas consoante os objetivos e tempo previsto para a sua 

execução, no entanto realça-se que esta é uma etapa que manteve o seu caráter dinâmico e flexível tendo 

exigido retificações essencialmente de cariz temporal, pelo que no APÊNDICE IV é possível verificar a sua 

versão final. 

Para o devido alcance dos objetivos apresentados anteriormente, houve necessidade de estabelecer 

atividades e desenvolver os seus respetivos meios/recursos, consoante os contextos de estágio, 

considerando no entanto, que o objetivo “Desenvolver conhecimentos teórico-práticos acerca das 

variáveis nos diferentes ambientes de cuidados de saúde”, foi transversal e acompanhou os diferentes 

contextos, em concomitância com a “Elaboração de protocolo de estratégias relativamente à otimização 

do ambiente de cuidados como agente ativo na gestão emocional do processo de saúde e doença na 

criança/jovem e família”, sendo crucial, em ambos o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica, com 

recurso a livros, artigos científicos e literatura cinzenta, existente em biblioteca ou nas bases de dados 

eletrónicas, pelo que se assumiu de extrema relevância enquanto recursos, Livros; Computador ; Internet.  

 Assim, seguidamente serão apresentadas em tabelas as atividades previstas/desenvolvidas nos 

diferentes contextos de estágio A; B; C e os devidos recursos necessários às mesmas, com enquadramento 

de execução no seu descritivo. 

 

Tabela 1. Atividades Planeadas Estágio Final - Contexto A 

Atividades e Estratégias Recursos Humanos e Materiais 

Realização de estágio em CE Enfermeira Orientadora 

Professora Orientadora 

Reconhecimento do serviço e reunião 

/conversa informal para averiguação de 

necessidades do serviço 

 

Enfermeira Chefe  

Enfermeira Orientadora 
Apresentação do projeto a desenvolver à 

equipa de enfermagem com discussão da 

temática consoante aplicabilidade e 

necessidades anteriormente previstas 
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Realização de observação direta de cuidados Enfermeira Orientadora 

Recolha de dados relativamente ao ambiente 

de cuidados segundo a check-list da Orientação 

n 021/2013, 2013 (ANEXO I) 

Orientação DGS nº 021/2013 

Caneta/lápis 

Desenvolver e apresentar guia orientador de 

suporte promotor da facilitação/ 

uniformização de registos (APÊNDICE V) 

Enfermeira Orientadora 

Equipa de Enfermagem 

Computador 

Software S-Clinic  

Disponibilização do guia orientador  

(APÊNDICE V) 

Hardware (pen) 

E-mail da enfermeira Orientadora  

Papel 

 

A aplicabilidade do tema do projeto demonstrou-se inicialmente complexa, no entanto, perante 

o confronto com o presente contexto de estágio, foi possível verificar que, apesar dos profissionais de 

Enfermagem se encontrarem despertos para a temática na sua prática diária profissional, não havia 

qualquer registo sobre o mesmo. Assim, e uma vez que, uma das principais dificuldades encontradas no 

desenvolvimento do presente projeto, relacionou-se com o estudo da relação entre as variáveis aplicada 

à enfermagem, planeou-se um guia orientador de registos (APÊNDICE V) facilitando e sensibilizando para 

a gestão do ambiente e das emoções enquanto intervenção concreta da Enfermagem. 

Além disso, à observação, as estruturas físicas do local para o desenvolvimento de consulta 

apresentavam fatores antagónicos ao seu desenvolvimento, fator este, enaltecido pela situação 

pandémica, inviabilizando por vezes, o acompanhamento e inclusão parental. Assim, ao encontro deste 

facto e sendo o local do domínio público exclusivo, realizou-se a recolha de dados relativamente ao 

ambiente de cuidados segundo a Orientação nº 021/2013, co-relacionando-se concomitantemente 

enquanto estratégia diagnóstica.  
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Tabela 2. Atividades Planeadas Estágio Final - Contexto B 

Atividades e Estratégias Recursos Humanos e Materiais 

 

Realização de estágio em UCIP 
Enfermeiro Orientador 

Professora Orientadora 

Reconhecimento do serviço e reunião 

/conversa informal para averiguação de 

necessidades do serviço 

 

 

Enfermeira Chefe 

Enfermeiro Orientador Apresentação do projeto a desenvolver à 

equipa de enfermagem com discussão da 

temática e a sua aplicabilidade no serviço 

Realização de observação direta de cuidados 
Enfermeira Orientadora 

Recolha de dados relativamente ao ambiente 

de cuidados segundo a check-list da 

Orientação nº 021/2013, 2013 (ANEXO I) 

Orientação DGS n 021/2013 

Caneta/lápis 

 

Atividade lúdica de sensibilização 

relativamente aos estímulos e 

apresentação/disponibilização da escala 

Confort-B 

Unidade hospitalar disponível (Cama; 

monitorização; bombas infusoras, sistema 

de aspiração secreções, …) 

Equipa de Enfermagem 

Enfermeiro Orientador 

Escala Confort - B 

Realização de revisão sistemática da literatura 

sobre o Ruído em UCIP (APÊNDICE I) 

Computador 

Internet 

Professora Coordenadora 
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Neste contexto, há a ressalvar, que o planeamento da atividade lúdica de sensibilização foi 

recebido por parte da equipa com ânimo, porém, a mesma teve de ser readaptada, por condicionantes 

intrínsecos ao serviço, como a lotação e a gestão pandémica. Pelo que a sua abordagem foi realizada em 

momentos de passagem de turno, abarcando elevado número de elementos e em contrapartida, 

possibilitou a abordagem à escala Comfort-B mais individualizada. Estes momentos exigiram domínio 

científico, tendo sido de extrema relevância o desenvolvimento da presente revisão sistemática da 

literatura (APÊNDICE I), que permitiu aliar projetos previamente existentes no domínio do sono, e 

sensibilizar não só para a otimização do conforto quanto aos níveis de sedação, como também, na 

prevenção do delírio.  

 

Tabela 3. Atividades Planeadas Estágio Final - Contexto C  

Atividades e Estratégias Recursos Humanos e Materiais 

 

Realização de estágio em UCIN 
Enfermeira Orientadora 

Professora Orientadora 

Reconhecimento do serviço e reunião 

/conversa informal para averiguação de 

necessidades do serviço 

 

Enfermeira Chefe 

Enfermeira Orientadora 
Apresentação do projeto a desenvolver à 

equipa de enfermagem com discussão da 

temática e a sua aplicabilidade no serviço 

Realização de observação direta de cuidados 
Enfermeira Orientadora 

Recolha de dados relativamente ao ambiente 

de cuidados segundo a check-list da Orientação 

n º 021/2013, 2013 (ANEXO I – Recolha de 

dados segundo aplicação da Orientação n 

021/2013) 

Orientação DGS nº 021/2013 

Caneta/lápis 

 Enfermeira Orientadora 

Professora Coordenadora 
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Desenvolvimento e aplicação de questionário à 

Equipa de Enfermagem 

Computador  

Internet 

Papel 

Conclusão da revisão sistemática da literatura 

sobre o Ruído em UCIP (APÊNDICE I) 

Computador 

Internet 

Professora Orientadora 

Elaboração e Disponibilização de protocolo de 

estratégias relativamente à otimização do 

ambiente de cuidados como agente ativo na 

gestão emocional do processo de saúde e 

doença na criança/jovem e família  

(APÊNDICE III) 

Elo de ligação de Enfermagem 

Enfermeira Orientadora 

Professora Orientadora 

Computador 

Internet 

Papel 

 

Como apresentado, uma das atividades planeadas, relacionou-se com a elaboração de um 

questionário direcionado à equipa de Enfermagem, com o objetivo de compreender quais os 

conhecimentos e atitudes face à problemática, essencialmente no enquadramento da prática da equipa 

em que não exista transversalidade de intervenções e focos de atenção na interação RN-Ambiente, 

Criança/Jovem- Ambiente.  

A sua realização foi perspetivada dando cumprimento aos princípios éticos, com a realização de 

um pedido de parecer à comissão de ética da Unidade Hospitalar (APÊNDICE VII), para recolha de dados 

aos profissionais de saúde no âmbito da realização do PI. Verificado o atraso por parte desta entidade e 

com o aproximar do término de estágio, realizou-se a exposição da situação à enfermeira Gestora do 

Serviço, tendo dado parecer positivo.  

A produção do questionário (APÊNDICE VII), atendeu mais uma vez, ao defendido em metodologia 

de projeto, isto é a uma construção variada entre a resposta fechada, para quantificar/enquadrar, e a 
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resposta aberta para maior liberdade de possíveis dados a obter (Ruivo et al., 2010), com submissão à 

apreciação prévia da Enfermeira Orientadora e da Professora Orientadora. 

A referir, que inicialmente, a sua aplicação foi planeada em formato papel, porém, e perante a 

situação pandémica, e a fraqueza prévia identificada da sobrecarga laboral, que após uma semana da sua 

aplicação se verificou pouca adesão por parte da equipa. Constatada esta dificuldade, a aplicação foi 

reprogramada para formato On-line, estendendo-se por mais três semanas onde, ao longo das três 

semanas, definiu-se a disponibilização semanal do link de acesso para a equipa de enfermagem, ainda 

assim, em análise aos resultados obtidos, consideramos que a medida se revelou pouco foi eficaz, uma 

vez que a adesão se manteve baixa, com cerca de 25% de respostas.  

Estruturalmente, o questionário (APÊNDICE VII) foi organizado em três secções, a primeira 

objetivando a caraterização da equipa, a segunda com resposta fechada e direcionada ao foco do PI e a 

terceira de resposta aberta, enquanto facilitadora de encontrar possíveis focos de menor atenção. Em 

análise, verifica-se uma equipa maioritariamente do género feminino, com uma prevalência em 87,5%, 

cuja idade predominante está entre os 31-40 anos (50%). Quando observadas as habilitações académicas 

desta população observa-se equidade de resultados entre a Licenciatura e a Especialidade (50%-50%), 

anulado em grau de mestre e doutoramento. Ainda assim, com ampla experiência profissional além de 

cuidados em UCIPN (62,5%), no entanto, em especificidade, contata-se uma experiência mantida e 

notória na área, onde 50% tem mais de 6 anos de experiência em somatório com 12,5% > de 20 anos.  

Em breve análise, à luz do modelo de aquisição de competências de Benner (2001) baseado no 

modelo de aquisição de perícia de Dreyfus, identifica-se que dos cinco níveis de competência na prática 

clinica : Iniciado; Avançado; Competente; Proficiente e Perito, salienta-se uma equipa considerada pelo 

menos competente, isto é, com mais do que dois a três anos de experiência, prevendo-se elementos que 

planeiam as intervenções e analisam conscientemente as situações com que se deparam determinando 

prioridades, dos quais, se verificará, num enquadramento mais próximo, elementos já transacionados em 

nível avançado.  

Ainda assim, através deste modelo e dos resultados do questionário, não é possível verificar 

elementos considerados peritos uma vez que este detém não só anos de experiência profissional, como 

compreende de maneira intuitiva cada situação e apreende o problema sem se perder no leque de 

soluções e diagnósticos, sendo alguém facilmente detetável por quem cuida e pelos seus pares, não 

obstante de existir, não era possível a manutenção do anonimato (Benner, 2001 ).  
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Os gráficos que se seguem demonstram os dados previamente referidos:  

 

Gráfico  1 - Caraterização da Equipa: Género              Gráfico  2 - Caraterização da Equipa: Idade 

 

 

Gráfico  3 - Caraterização da Equipa: Habilitações Académicas  

 Gráfico  4 - Caraterização da Equipa: Anos de Experiência 

Profissional em UCIPN  

 

 

 

 

Gráfico  5 - Caraterização da Equipa: Experiência exclusiva em UCIPN 

 

Na segunda secção, enunciou-se de sete afirmações, considerando respostas entre o sim e não, 

com objetivo de compreender quanto a população se encontrava desperta para o tema e quanto objetiva 

a aplicação dos conceitos além dos cuidados neonatais. Os resultados serão expostos seguidamente:  
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Gráfico 7 -S. II - Q.2. A situação critica é igualmente agressiva 

independentemente da idade 

 

As restantes cinco questões que compõem a segunda secção verificaram concordância total, 

atribuindo-se 100% de prevalência quanto à prestação de cuidados promotores do neurodesenvolvi-

mento, que consideram a interferência do ambiente nas emoções da díade, atribuindo a necessidade de 

se considerar os sentidos na prática profissional, em que a instabilidade hemodinâmica pode relacionar-

se com as emoções e o conforto deve prevalecer na prática profissional. 

Por fim, na terceira e última secção foram colocadas três questões de desenvolvimento, no âm-

bito de objetivar as respostas anteriores quanto à sua consistência e na tentativa de compreender fato-

res concretos inerentes à temática. A primeira, consistiu em depreender que variáveis eram compreen-

didas no ambiente terapêutico e como era a sua gestão na prática. Em resultado, 50% das respostas 

atendeu à gestão da luminosidade, ao controlo do ruído em proteção do sono, e à promoção de estímu-

los táteis e olfativos positivos, com 12,5% a referenciar a importância de gerir estas variáveis em confor-

midade com a díade, a enaltecer que as restantes respostas apesar de respondidas, não foram desen-

volvidas de modo a produzir outros resultados. 

A segunda questão, visou obter dados concretos sobre a transversalidade da temática entre a 

população neonatal e a população em idade pediátrica. Nesta, em 100% das respostas reconhece-se 

diferenças entre as idades e a necessidade de adaptar ao desenvolvimento infantil, no entanto apenas 

20% desenvolveu as diferenças enaltecendo a ação enquanto produtora de resultados maioritariamente 

no neonato. Além disso, 20% ainda reconheceu que a aplicação dos princípios em idade pediátrica pode 

tornar-se o desafio superior. 

Já a terceira questão visou compreender se a população questionada, considerava a otimização 

e manutenção do equilíbrio entre as variáveis da sua competência, permitindo desenvolver em que me-

didas concretas o consideraria. Aqui, verificamos que 100% da população considera competência do 

Enfermeiro, destes, 60% considera que tem de ser alargado a toda a equipa multidisciplinar, porém ape 

Gráfico  6  – S. II - Q1. Igualmente desperto para 
otimizar o ambiente em idade pediátrica e neonatal 
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nas 40% considera necessário atender ao ambiente e à díade essencial à sua prática, reconhecendo 

como intervenção na promoção da segurança e redução da hostilidade inerente à necessidade de cui-

dados de saúde. Em conformidade, apenas 20% faz referência à necessidade de atender às variáveis 

para favorecer o desenvolvimento da criança/jovem, consequentemente minimizando os efeitos da hos-

pitalização/situação crítica. 

Em última análise, apesar de se verificar uma população com algum nível de sensibilidade 

quanto à inclusão da manutenção do ambiente terapêutico na sua prática, verifica-se baixos níveis de 

exposição do conhecimento quanto à sua otimização enquanto promoção de conforto, e potencial op-

timizador da dimensão emocional. Em consonância, percentualmente, a população demostra maior fa-

cilidade em referir estratégias de otimização aplicáveis ao neonato, não alcançando com a aplicação do 

questionário os elementos da sua transversalidade, isto é, a identificação dos focos de atenção, mas não 

se demonstra conhecimentos específicos quanto à concretização, com valores pouco concordantes en-

tre uma secção e outra. Em reflexão, o alcance da aplicação dos questionários, foi pouco satisfatório no 

enquadramento do presente PI, não satisfazendo o principal objetivo da sua aplicação, isto é, identificar 

estratégias específicas aplicáveis à idade pediátrica, para ampliar focos de atenção na produção do pro-

tocolo. 

Como se pode verificar através de toda a abordagem, a fase de planeamento encontrou-se cons-

tantemente interligada à execução. Sendo que, a execução prossupõe a aplicação prática do plano cog-

nitivo, Ruivo et al. (2010) cita Nogueira (2005), e afirma ainda, que se trata da rutura entre o mental e a 

construção real, colocando diversos problemas que ao serem resolvidos poderão potencializar o leque 

de competências.   

Concluindo, a fase de planeamento demonstrou-se, a par com o elemento execução; principalmente 

pela acrescida exigência de flexibilidade por parte dos executores, apresentando consequências concre-

tas já discutidas, porém, em concordância com Ramos (2008) que já previa nesta fase de metodologia 

de projeto, que as reformulações ao plano inicial podem surgir, sendo maioritariamente indesejáveis, 

mas por vezes inevitáveis perante contratempos imprevisíveis” (Ruivo et  al., 2010). Ainda assim, consi-

deramos relevante ressalvar, o recurso indispensável da professora  coordenadora, pela atuação em 

conformidade com Ruivo et al.(2010), que no seu “papel delicado, exclui  o abandono e/ou desmotiva-

ção” e revela-se um recurso indispensável, bem como, todos os profissionais  de enfermagem que inte-

gram os serviços onde se desenvolveram os contextos de Estágio Final , os quais  desempenharam um 

papel fulcral ao desenvolvimento, realização e implementação do mesmo, impulsionados pela procura 

da melhoria contínua na prestação de cuidados à díade. 
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3.3. AVALIAÇÃO  

 Segundo a metodologia de projeto, a fase de avaliação de um projeto carateriza-se por ser contí-

nua ao seu desenvolvimento, enaltecendo o caráter dinâmico e de prospeção, pois, possibilita, sempre 

que necessário redefinir objetivos, planear atividades e ajustar a seleção de meios, potenciando a sua 

melhoria quanto à exequibilidade, coerência, eficiência e eficácia do PI a desenvolver (Ruivo et al., 2010). 

Apesar de contínua, Ruivo et al. (2010), distingue diferentes momentos desta, a avaliação intermédia con-

comitantemente com a execução e por fim a avaliação final. 

Como se depreende ao longo do presente relatório, este PI não foi passível de avaliação final 

global, pois como abordado anteriormente, houve necessidade de encontrar um elemento de ligação no 

contexto C, para a manutenção e implementação do presente projeto, quer por constrangimentos ine-

rentes à situação pandémica, quer pela sobrecarga da equipa de enfermagem, algo ponderado como uma 

fraqueza segundo a análise SWOT prévia realizada, e principalmente por limitações temporais inerentes, 

pois grande parte das intervenções não apresenta causa-efeito imediata. 

No entanto, analisando o trabalho realizado, em conformidade ao exposto anteriormente, consi-

deramos que os objetivos específicos foram maioritariamente alcançados, quer quanto ao desenvolvi-

mento dos conhecimentos teórico-práticos pelo desenvolvimento de um protocolo aliado a contextos 

reais, quer quanto à sensibilização da temática, verificando-se mudanças de comportamentos específicos 

adotados pelas equipas de Enfermagem, alcançados através das atividades propostas e adaptadas a cada 

contexto, com clara objetivação de melhoria na prestação de cuidados, por exemplo, a otimização da 

privacidade do adolescente em contexto de consulta, ou a adoção da escala apresentada à equipa da 

UCIP, para a avaliação do conforto da criança com VMI.  

De denotar, que atendendo ao seu carácter dinâmico, foi prevista a sua continuidade e finaliza-

ção, através da sua implementação e execução no contexto atual de funções, sendo realizado concomi-

tantemente ações de sensibilização nesse contexto, e tendo sido disponibilizado de igual modo. Assim, 

este é o local redefinido para manter o PI, e passar posteriormente à etapa divulgar resultados, uma vez 

que permitiu a recolha de dados prévia à implementação e posteriormente permitirá auditar, analisar e 

comparar os resultados obtidos, com oportunidade de produzir mais conteúdo de investigação. 
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Por fim, apesar de o presente PI apresentar continuidade além do percurso formativo, nesta ex-

posição, consideramos que a última etapa relativa à divulgação de resultados, corresponde à redação 

deste relatório final, permitindo conhecer a pertinência e o caminho delineado na resolução de determi-

nado problema (Ruivo et al., 2010), sendo possível refletir e discutir as estratégias encontradas atendendo 

às limitações inerentes e descritas.  
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4. ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS  

No âmbito do construto do conhecimento, da aquisição e integração de competências quer relacio-

nais, quer técnico-científicas cruciais perante uma abordagem especializada, de caráter individual, holís-

tico e essencialmente mais humanizado à criança/jovem e família, pretende-se descortinar numa reflexão 

crítica, fundamentada e sistematizada, as oportunidades de aprendizagem realizadas no decorrer da prá-

tica clínica inerente ao percurso formativo, articulando às CCEE e as competências específicas do EEESIP. 

De enaltecer, que as competências de mestre estão, muitas das vezes em consonância com o domínio 

das competências do enfermeiro especialista, apresentando-se, em parte, indissociável das atividades de-

senvolvidas nos vários módulos os quais, como abordado anteriormente, se apresentaram distintos, po-

rém sequenciais e complementares. 

Em suma, neste capítulo pretende-se apresentar de modo sistematizado e resumido o percurso for-

mativo desenvolvido correlacionando-o com as competências a adquirir. 

 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

O perfil das CCEE surge da progressiva exigência técnico-científica inerente aos cuidados de 

enfermagem o qual, consequentemente, tem promovido a especialização enquanto realidade através do 

aprofundar de domínios e competências prevendo um enquadramento regulador para a sua certificação, 

e comunicar aos cidadãos o expectável na obtenção de cuidados especializados, uma vez que o EE possui 

um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades capaz de atuar em diferentes níveis de 

prevenção e contextos do grupo-alvo (Regulamento n.o 140/2019 Regulamento das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista - Diário da República, 2.a série — N.o 26 — 6 de fevereiro de 2019, 

2019). 

Assim, perante o Regulamento n.o 140/2019, no artigo 4º, os domínios das CCEE são: “a) 

Responsabilidade profissional, ética e legal; b) Melhoria contínua da qualidade; c) Gestão dos cuidados; 

d) Desenvolvimento das aprendizagens profissionais. “. 
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Apesar de já expostas, descritas e articuladas nos diferentes módulos de estágio, opta-se por efetivar 

uma abordagem global sobre as CCEE com algumas considerações importantes referentes aos critérios e 

à sua avaliação. Os critérios e competências distribuídas por cada domínio serão assim discutidas e 

abordadas alocadas a cada domínio.  

a) Responsabilidade Profissional, Ética e Legal  

Este, é um domínio que acompanha a Enfermagem desde a formação base, estando contemplado no 

regulamento de competências do Enfermeiro Generalista pressupondo a demonstração de um exercício 

profissional seguro e responsável, com consciência do seu âmbito de intervenção, que assente no 

conhecimento e na avaliação sistemática das melhores práticas através da análise e interpretação 

específica da situação, possibilitando uma tomada de decisão fundamentada, onde se integra a 

Deontologia profissional e os referenciais legais inerentes (Regulamento do Perfil de Competências de 

Cuidados Gerais- Diário da República, 1.a série — N.o 180 — 16 de Setembro de 2009 - Decreto-Lei n.o 

104/98, de 21 de Abril, alterado e republicado pela Lei n.o 111/2009, 2012). 

Encontra-se, portanto, sublimemente pequenas diferenças na transição e alcance de competências 

do EE, uma que vez que, a este último, se espera um conhecimento no domínio ético-deontológico, que 

na prática, permita uma avaliação sistemática, promotora da melhoria numa referência às preferências 

do cliente, correspondendo-as numa prática segura, profissional e ética cuja tomada de decisão assenta 

a práxis no conhecimento e pensamento ético-deontológico, que garante o respeito pelos direitos 

humanos e responsabilidades profissionais (Regulamento no 140/2019 - Regulamento das Competências 

Comuns do Enfermeiro Especialista, 2019).  

Assim, procurou-se ter presente a atuação segundo a ética e deontologia, visando agir em conformi-

dade com as leis vigentes e regulamentos como é o caso, do desenvolvido, Regulamento de Exercício 

Profissional dos Enfermeiros, o Código Deontológico dos Enfermeiros, entre outros. Sendo que do último 

se prevê uma atuação preocupada pela defesa da liberdade e da dignidade humana, em que a Enferma-

gem atua num exercício norteado por valores como a igualdade e a liberdade responsável, em prol da 

verdade e da justiça, com altruísmo e solidariedade, assumindo o seu papel na sociedade e respeitando 

os direitos humanos visando a excelência do exercício (OE, 2015a). 

Reconhecer a esta competência na área de especialidade, é principalmente, reconhecer e atuar em 

conformidade sobre a vulnerabilidade intrínseca à criança/jovem enquanto ser interdependente do meio 

com que se relaciona na procura da sua autonomia e autodeterminação. Pelo que, no percurso de alcance 

enquanto EE procurou-se uma prática que defende e garante o melhor do mundo ao que significa ser 

criança/jovem, assegurando que a estes lhe sejam garantidos os seus direitos.  
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Entrando, em consonância com o desenvolvimento do próprio projeto, onde trabalhar o ambiente 

e as emoções, na procura do conforto, é atender a uma panóplia de fatores, a qual, jamais é alcançável 

sem a manutenção do respeito à dignidade humana, como sustentado no enquadramento teórico. Fo-

mentar um ambiente promotor do equilíbrio emocional e do conforto, exige uma prática em prol da qua-

lidade de vida, estando inclusive, previsto na hospitalização através da Carta da Criança Hospitalizada, no 

artigo 7º que o “Hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades 

físicas, afetivas e educativas, quer no aspeto do equipamento, quer no do pessoal e da segurança”(Insti-

tuto de Apoio à Criança, 2009). 

 Consideramos inclusive, que a exacerbação da aplicação da gestão de práticas de cuidados fo-

mentadas na segurança, privacidade e dignidade do cliente, foi evidente no módulo C, em que, para mi-

nizar estímulos ambientais antagónicos à promoção do neurodesenvolvimento, se demonstrou crucial, 

adotar conduta preventiva, com identificação de práticas de risco, antecipando e garantido a segura, a 

privacidade e dignidade, através do planeamento de cuidados ao RN pré-termo e família.  

Em síntese, assumiu-se uma prática regida em grande parte na competência descrita, essencialmente, 

na procura constante de obter consentimento das crianças/ jovens e famílias, trabalhando a parceria de 

cuidados e prestando cuidados centrados na família, com consciência sobre o interesse superior da cri-

ança, dando primazia ao respeito pelos direitos humanos, à privacidade, à dignidade, aos valores, aos 

costumes e crenças espirituais salvaguardando a privacidade da díade e a confidencialidade das informa-

ções partilhadas.  

Não obstante, manteve-se o interesse superior da criança/jovem, e reconheceu-se o respeito e a va-

lorização das suas vontades mesmo que, com necessidade de, por vezes, executar distanciamento de jul-

gamentos, para uma prática integrativa e partilhada dos cuidados que reconhece e negociando os cuida-

dos com quem os recebe, mas também, encaminhando a outros profissionais, sempre que necessário ou 

correspondente ao possível interesse superior da criança já referido. Estabelecendo-se, portanto, limites 

na sua própria atuação, e garantindo sempre a segurança, antecipando e acompanhando práticas possi-

velmente de risco e/ou inseguras. Algo concretamente alocado nos módulos componentes do Estágio 

Final.  

 

b) Melhoria Contínua da Qualidade 

O alcance da melhoria da qualidade é uma construção contínua e tem vindo, apesar de, por vezes 

menos objetivo, a elencar o presente documento. Espera-se que o EE colabore na gestação de programas 

de melhoria contínua, desenvolvendo práticas de qualidade num papel dinamizador e de suporte 

estratégico na área da governação clínica, considerando que atua proactivamente na promoção do bem-
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estar, gerindo o ambiente centrando-se na pessoa e no risco prevenindo incidentes(Regulamento no 

140/2019 - Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, 2019).  

Em parte, a OE tem por si só disponível diversos mecanismos e documentos teóricos no que concerne 

a alicerçar cuidados de qualidade, é caso disso, não só as explicitações emitidas em pareceres, como 

também, em documentos de referência como os documentos que estabelecem Padrões de Qualidade dos 

Cuidados de Enfermagem. 

Estes padrões foram aplicados no decorrer da ação/ prática, enquanto base de conhecimentos e 

habilidades na integração de um papel dinamizador referente à melhoria contínua da qualidade onde se 

identificou oportunidades de melhoria, estabeleceu prioridades e seccionou-se estratégias de melhoria, 

a titulo de exemplo, verifica-se na abordagem realizada no módulo B, em que se atendeu à avaliação da 

dor para um melhor controlo da mesma, bem como em outros pressupostos no módulo C, onde se 

mobilizou conhecimentos avançados relativamente à identificação da medicação, reduzindo o erro 

clínico, foi concomitante com a manutenção da prática segura. Consequentemente, incorporou-se 

conhecimentos na área da qualidade e melhoria contínua, não obstante que outros casos concretos estão 

descritos no decorrer do documento. 

A garantia de um ambiente terapêutico e seguro foi, e é, para nós, o principal foco de atuação com o 

desenvolver do presente projeto. Essencialmente pela sua aplicação e abordagem procurando estratégias 

de promoção do ambiente adequado ao desenvolvimento e à situação individual de cada díade na sua 

procura a cuidados de saúde, reconhecendo os benefícios da humanização e o favorecer de uma relação 

de proximidade, de confiança que privilegie a adoção de comportamentos de saúde pela díade, 

assentando nas componentes físicas, psicossociais, culturais, e espirituais, uma prática fomentada pelo 

respeito, consciência e sensibilidade no alcance ao outro. 

A gestão de risco é crucial à Enfermagem, quer na para a instituição como na individualidade, sendo 

notória e apresentando necessidade de atuação exímia no decorrer do Estágio Final devido ao contexto 

pandémico por Sars-Cov2, pela necessidade de recorrer corretamente às medidas de proteção individual/ 

controlo de infeção e ser agente de promoção/divulgação das atualizações constantemente emanadas 

pelas autoridades de saúde, prevenindo e garantindo cuidados seguros para todos os agentes integrantes.  

 

c) Gestão dos Cuidados 

A competência inerente à gestão visa otimizar respostas no âmbito da Enfermagem e da equipa de 

saúde, numa garantia entre a segurança e a qualidade das tarefas delegadas, garantindo a qualidade dos 
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cuidados através da adaptação da liderança e gestão dos recursos em conformidade com as situações e 

contextos (Regulamento no 140/2019 - Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, 2019).  

Mais uma vez, o domínio de gestão de cuidados também se encontra, em parte, explorado no 

regulamento do perfil de competências do enfermeiro generalista, na ótica de atuar segundo os 

fundamentos da gestão e prestação para promover a saúde com recurso ao processo de Enfermagem em 

que, estabelece cuidados interprofissionais incluindo a delegação e supervisão de tarefas através da 

comunicação mas principalmente do estabelecer de relações interpessoais eficazes (Regulamento do 

Perfil de Competências de Cuidados Gerais- Diário da República, 1.a série — N.o 180 — 16 de Setembro de 

2009 - Decreto-Lei n.o 104/98, de 21 de Abril, alterado e republicado pela Lei n.o 111/2009, 2012).  

Em confronto, depreende-se que cabe ao Enfermeiro de cuidados gerais estabelecer um plano 

terapêutico concreto à situação clinica/à pessoa em situação de doença/saúde, já do EE, expecta-se a sua 

capacidade de otimizar o processo enquanto assessor da equipa de Enfermagem colaborando nas 

decisões da equipa, assim como reconhecer quando negociar ou referenciar a outros, numa ótica clara de 

quem são os outros, orientando a delegar tarefas, por exemplo, através de normatização ou 

estabelecimento de guias orientadores claros sem esquecer de avaliar resultados para consequentemente 

otimizar o trabalho da equipa e estabelecer os recursos necessários nos cuidados. Este, é conhecedor de 

políticas e procedimentos, coordenando a equipa através da implementação de métodos de trabalho 

adequados.  

Em retrospetiva, esta é uma competência fulcral no âmbito do módulo A, essencialmente para o 

enfermeiro enquanto referência, que assegura a orientação e identificação de necessidades e garante a 

articulação com outros profissionais em prol do aumento da qualidade do serviço, desde a 

multidisciplinaridade presente e descrita, à articulação para com a escola e espaços desportivos enquanto 

participantes com um papel ativo no alcance de competências e no acompanhamento à díade. 

O contato próximo com Enfermeiros Especialistas, ainda que em processo de tutoria, permitiu refletir 

e compreender focos intrínsecos à complexa gestão quer dos recursos humanos, numa exigência de 

conhecimento situacional amplo, adaptando a liderança à maturidade dos que consigo colaboram, quer 

na orientação de recursos físicos, pelo contato com o aprovisionamento salvaguardando por exemplo, a 

existência de material/medicação, entre outros que tanto dominam e retiram tempo prático de cuidados, 

assim, cabe ao EE gerir e orientar para a fluidez e a melhoria de cuidados.  

Esta competência, avoca um grande sentido de responsabilidade e complexidade, sendo 

interdependente e exigindo um amplo domínio sobre o “EU”, na manutenção do ambiente positivo, sobre 
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o “Outro” enquanto agente diferenciado que adapta a liderança e a motivação e sobre estruturas internas, 

porém, assegura na globalidade a otimização na qualidade de cuidados, algo também projetado com o 

projeto desenvolvido, muito diretamente dependente destas variáveis. 

 

d) Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais 

Do EE espera-se um autoconhecimento e assertividade de modo a elevar a sua própria dimensão sobre 

o “eu” respetivamente na relação para com o outro, com destrinça clara do contexto pessoal, profissional 

e organizacional. Todos apresentamos a nossa unicidade e, efetivamente, encontramo-nos em sociedade, 

pelo que, o autorreconhecimento, a consciência sobre o Eu concomitantemente à capacidade de 

adaptação é o que permite gerir idiossincrasias, reconhecer limites, consciencializar para reconhecer e 

interromper possíveis situações de conflito, atuando e resolvendo conflitos muito antes de coexistirem.  

Conhecer o “Eu”, é uma capacidade intrínseca a cada um, que permite viabilizar a melhoria pessoal e 

profissional, é preciso disponibilidade para executar reflexões críticas sobre as situações/lacunas numa 

ótica de encontrar soluções/oportunidades além do problema.  

Encontrar soluções para o EE, não advém da gíria, mas sim da sua capacidade acima descrita e da sua 

constante atualização sobre o conhecimento, para uma práxis clínica alicerçada em padrões consistentes, 

do progresso da evidência científica construindo melhorias e ganhos em saúde, principalmente, assume 

inconscientemente um papel dinamizador nos processos de aprendizagem e investigação. Esta, foi uma 

transição iniciada na componente teórica do curso, através da realização de trabalhos académicos 

estimulados por focos de interesse individual com pesquisa bibliográfica, algo previamente esmiuçado e, 

aplicado no decorrer do percurso com a consolidação de conhecimentos de investigação e a sua 

transposição para a prática, não só através do projeto como pelo que se aborda com maior evidência no 

módulo B e C.  

Os diferentes módulos, a panóplia de situações de prestação de cuidados que foi possível vivenciar de 

perto concomitantemente à experiência previamente adquirida foi uma oportunidade do nosso 

crescimento e maturação. A realização do módulo B no mesmo contexto de cuidados da prática 

profissional atual, demonstrou-se benéfica, não somente como método de análise da prática, como 

também pelo estimular da adaptabilidade desafiando, e alargando conhecimento teórico num confronto 

com a nossa prática, que potencia a melhoria dos cuidados prestados, cimentado no desenvolvimento do 

nosso autoconhecimento.  
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Por fim, consideramos determinante para o desenvolvimento de competências a prática em contexto 

clínico, considerando, porém que a cultura individual inerente a cada serviço é um fator inigualável, 

mesmo que alguns se cruzem na sua ação e desenvolvimento. Como refere Benner (2001), a perícia 

desenvolve-se do refinar da prática real, e ser Enfermeiro perito significa que se passou por um estágio 

entre proficiente e competente, para a operacionalização do conhecimento teórico-prático diário. É a 

capacidade de tomar decisões, interpretar situações através dos conhecimentos desenvolvidos 

anteriormente, numa conjugação com o resultado da experiência. 

 

 

4.2. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

DE SAÚDE INFANTIL E PEDIÁTRICA 

 

Comumente às CCEE, o perfil de competências específicas do EEESIP prevê regular a prestação de 

cuidados avançados na maximização da saúde da criança/jovem e família, uma prestação baseada no zelo 

pela segurança, competência e satisfação da díade enquanto resposta holística às necessidades 

encontradas no decorrer do desenvolvimento da criança/jovem e família (Regulamento n.o422/2018 - 

Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil 

e Pediátrica - Diário da República, 2.a série — N.o 133 — 12 de julho de 2018 da Ordem dos Enfermeiros, 

2018) . 

Assim, está previsto enquanto competência especifica: “a) Assiste a criança/jovem com a família, 

na maximização da sua saúde; b) Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial 

complexidade; c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e do 

desenvolvimento da criança e do jovem.“ (Regulamento n.o422/2018 - Regulamento de Competências 

Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica - Diário da República, 

2.a série — N.o 133 — 12 de julho de 2018 da Ordem dos Enfermeiros, 2018, p.19192) 

A elevada especificidade da prestação de cuidados por parte do EEESIP, está escrutinada em 

critérios que compõem subunidades das competências anteriormente referenciadas. Pelo que, apesar de 

já expostas, descritas e articuladas com as reflexões nos diferentes módulos de estágio, opta-se por 

efetivar uma abordagem menos exaustiva, cingindo-nos à visão global sobre as mesmas e a algumas 

considerações importantes referentes aos critérios e sua avaliação. 
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a) “Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde” 

Considerando a indissociação natural entre o binómio criança/jovem e família, prevê-se que o 

EEESIP aplique na sua prática os princípios da parceria adequando a parentalidade e a adoção de um 

regime promotor de saúde.  

Como referido anteriormente, procurou-se, em todos os módulos integrantes do Estágio Final, 

implementar e gerir em parceria um plano de saúde promotor da parentalidade, do regime e da 

reinserção, uma vez que, os processos de negociação, motivação, comunicação, ensino, aprendizagem e 

apoio nos recursos multidisciplinares se constituíram basilares à nossa atuação, objetivando a 

implementação de planos de promoção à maximização em saúde com a gestão de processos específicos 

de doença.  

Em análise, consideramos que este foi aplicável nos diversos módulos, ainda assim há um módulo 

em que a aplicação da competência foi completa e permite a pela objetivação/explicitação, sendo este o 

CEP de endocrinologia, onde uma atuação holística sobre a díade permitiu incidir no ensino, na negociação 

e na participação da criança/jovem, adequando a comunicação e partilha de responsabilidade consoante 

a autonomia para a gestão terapêutica demonstrando-se uma estratégia motivadora no assumir de papéis 

em saúde, algo alcançado exclusivamente pelo proporcionar de conhecimento e aprendizagens sensíveis 

tanto à multiculturalidade como ao desenvolvimento infantil, numa procura sistemática de oportunidades 

para trabalhar a díade a adotar comportamentos em saúde.  

Sendo este um ambiente de cuidados menos crítico, foi possível articular e estabelecer redes de 

recursos comunitários enquanto suporte, bem como integrar programas de saúde escolar para a inserção 

segura das crianças/jovens no seu dia-dia. Identificar e agir sobre situações de mau estar e de risco, o qual 

atendido previamente correlacionou-se essencialmente no encaminhar para cuidados com outros 

profissionais.  

O ambiente sócio/familiar em que a criança/jovem se insere, determina significativamente o seu 

crescimento, desenvolvimento e adesão ao seu plano terapêutico estabelecido. A avaliação da estrutura 

e do contexto familiar, constituiu-se um foco crasso na implementação e gestão do plano, assim como 

deter conhecimento sobre os padrões de desenvolvimento infantil para uma atuação atempada de 

despiste no desvio à normalidade e, consequentemente, constituir um risco atual e/ou futuro para a 

qualidade de vida da criança. 
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b) “Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade” 

Considerando o cuidar da criança/jovem e famílias em situações de particular exigência, 

decorrente da sua complexidade, há necessidade de recorrer oportunamente a um largo espectro de 

abordagens, recursos e terapias. Esta competência secciona-se em unidades de competências, desde: o 

reconhecimento e resposta de situações de instabilidade hemodinâmica com consequente risco de 

morte; doenças raras, crónicas ou oncológicas; gestão da dor e o providenciar de terapias 

complementares na adaptação e majoração dos ganhos em saúde.  

Neste contexto, facilmente objetivamos que o contato mais premente para com a mobilização de 

saberes quanto à rápida identificação e antecipação de instabilidade deu-se nas unidades de cuidados 

intensivos inerentes aos módulos de estágio B e C.  

Respetivamente, como anteriormente foi descrito, apesar do não contato com o que 

chamaríamos culminar de fim de vida, bem como do contexto da sua dignificação, os processos de luto 

não se dão única e exclusivamente nesse momento, havendo necessidade de ser trabalhado com toda a 

díade que se depara com a situação de especial complexidade, consideramos, portanto, que ainda assim, 

esta foi aplicada em todos os módulos, sempre que se capacitou a criança/jovem e família para fase de 

transição e objetivamente facilitar a superação da situação de vida que atravessava, numa abordagem 

com promoção de esperança real em balanço para com a empatia para a promoção e adoção de 

estratégias de coping e adaptação procurando o conforto do outro num olhar para si como um todo.  

Ainda assim, o módulo onde mais se intensificou a aplicação destas competências foi o B, sendo 

um local onde é crucial deter conhecimentos e habilidades em suporte avançado de vida pediátrico para 

consequentemente cumprir o já abordado foco de antecipação e identificação de instabilidade 

hemodinâmica. Aqui, foi novamente necessário procurar evidência científica na medida de garantir um 

combate eficaz à dor não só por medidas não farmacológicas reconhecidas pela OE, como é o caso do 

abordado no projeto, como também, pelas farmacológicas, evidência esta fundamentada e transmitida 

no local pela abordagem a uma avaliação adequada já descrita anteriormente no documento, a qual é 

diretamente influente na decisão de terapias a aplicar para uma gestão diferenciada dor e na promoção 

do melhor nível de saúde e bem-estar possível.  

Apesar do presente módulo abordado se apresentar como fulcral na manutenção da qualidade 

de vida à criança em situação não só de especial complexidade como também, privilegiadamente raras 

pelo crescendo de resposta que oferece no tratamento e otimização de qualidade de vida à criança/jovem 
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com doença crónica, oncológicas e mesmo doenças raras, foi no módulo A onde, numa relação dinâmica 

se majorou as competências correlacionadas com a adaptação à doença, o diagnóstico de incapacidades, 

e como a adequação do encaminhamento e uso de terapias complementares para o tratamento e ganhos 

em qualidade de vida. 

Os três módulos de estágio, simultaneamente ao desenrolar do projeto, permeabilizaram o de-

senvolvimento da capacidade de gerar respostas adequadas a integrar na prática. O conhecimento adqui-

rido para a criação de um ambiente favorável é facilitador da interação e relação entre a enfermagem e a 

díade, algo descortinado no artigo de revisão desenvolvido (APÊNDICE I) e mobilizado para a prestação 

de cuidados. 

 

c) “Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e do desenvolvi-

mento da criança e do jovem” 

Em consideração às especificidades e exigências inerentes ao desenvolvimento enquadrado nas 

etapas do ciclo vital decorrente, perspetiva-se a prestação de cuidados com vista à maximização indo 

desde a vinculação à juventude. Pelo que, esta é uma competência que inclui como unidades de compe-

tência, a promoção do crescimento e da vinculação no RN bem como da autoestima e autodeterminação 

no jovem, que em conjunto, ressaltam o acompanhamento de enfermagem à criança desde o nascimento 

até à idade adulta, no decorrer do seu processo de maturação e de desenvolvimento físico e psicossocial 

adotando uma comunicação adequada não só ao desenvolvimento como à cultura da díade.  

Em retrospetiva, a presente competência depreende-se novamente com o alcance consideravel-

mente transversal aos módulos de estágio que decorreram, caraterizada, em muito, pela diversidade de 

crianças/jovens e famílias com situações de prestação de cuidados diferenciadas. Ainda assim consegui-

mos verificar a sua presença incrementada no módulo C, numa abordagem aos cuidados específicos ao 

RN, o qual, como esmiuçado anteriormente foram desde a promoção do contato precoce entre a díade, 

estimulando e atuando consequentemente na promoção da amamentação, na necessidade da transmis-

são de orientações antecipatórias em prol da maximização do potencial do neurodesenvolvimento, na 

avaliação da parentalidade, na necessidade de atender ao RN consoante a sua idade corrigida e a aquisi-

ção de competências, na negociação com a díade e na abordagem aos pais no recurso a estratégias de 

promoção de esperança realista numa ótica de amparar a transição da a fase de vida em que se encon-

tram.  
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Assim como, no módulo A verificamos uma intensa presença quanto à necessidade de desenvol-

ver e aplicar as restantes competências, pois o contexto de CEP atende famílias e todas as faixas etárias 

respeitantes à pediatria, enaltecendo a necessidade de conhecer as técnicas e adaptar a comunicação não 

só ao estadio de desenvolvimento da criança/jovem como também no planear da intervenção consoante 

estadios concretos de mudança de comportamentos, facilitando a comunicação expressiva de emoções, 

entre outro. No caso concreto, o jovem com a doença crónica em causa, vê-se muitas vezes a atravessar 

fases complexas quanto à autoimagem, sendo necessário não só dar enfoque ao anteriormente referido 

como também, reforçar a sua imagem corporal, a sua autoestima, negociar o seu contrato de saúde numa 

promoção ao seu crescimento e desenvolvimento que procura respostas apropriadas às exigências indi-

viduais da sua saúde e nas questões relacionadas com as escolhas seguras e ambientes saudáveis. De 

salvaguardar, que esta consulta integra a vigilância da adaptação ao processo saúde/doença realizado 

pela díade, sendo um processo que atende às fragilidades e potencialidades da mesma, num trabalho em 

parceria em que se envolve e empodera capacidades e conhecimentos, encaminhando para decisões que 

visam a promoção de comportamentos promotores de saúde, ainda assim, há um estado de vigília por 

parte dos profissionais, tendo inevitavelmente de conhecer e orientar muitas das vezes, para processos 

de intervenção precoce.  

Em suma, trabalhar a, e com a díade exige ao EEESIP uma capacidade não só de conhecimentos 

como de plasticidade/adaptação inigualável, para orientar com sensibilidade e perspicácia através da 

comunicação um plano de cuidados individual, efetivo e claro. Não obstante nunca, que a individualidade 

acarreta diversos fatores, entre os quais díades não tradicionais com focos culturais que poderão 

representar conflito com a própria individualidade, tendo de se avaliar e encaminhar para um sentido 

inclusivo, trabalhando a relação da díade com a saúde. 

 

 

4.3. COMPETÊNCIAS DE MESTRE EM ENFERMAGEM  

Às CCEE e às competências específicas do EEESIP, acrescem-se as competências de mestre, em 

prol do conhecimento aprofundado e de uma atuação especializada em enfermagem na área da saúde 

infantil e juvenil. Prevê-se, portanto, que o Mestre demonstre:  

“a) Possuir conhecimentos obtidos ao nível do 1º ciclo, os desenvolva e aprofunde; b) Saber aplicar os seus 
conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não 
familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda eu relacionados com a sua área de estudo; c) 
Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir 
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juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 
responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; d) Ser 
capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a 
especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; e) Competências que lhes 
permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou 
autónomo“ (Decreto-Lei n.o 65/2018 de 16 de agosto - Capítulo III, Artigo 15o Grau de Mestre, 2018 , p. 
4162). 

Os requisitos para a obtenção do grau de mestre, de acordo com o atual Decreto-Lei nº65/2018, 

prevê na alínea a), a demonstração da detenção e capacidade de compreensão de conhecimentos, de-

senvolvendo e aprofundando, onde permite efetivamente constituir o desenvolvimento e a aplicação 

maioritariamente em contexto de investigação.  

Evidencia-se a atuação em conformidade com a alínea a) considerando, a titulo de exemplo a reali-

zação da revisão sistemática da literatura (APÊNDICE I) assim como, através da realização do PI assente 

numa linha de investigação, permitindo substancialmente o desenvolvimento da competência pela gestão 

de situações complexas decorrentes da problemática identificada e atuando de forma direta em ação 

multidisciplinar, no planeamento de estratégias para a resolução de problemas, transmitindo as conclu-

sões obtidas e contribuindo para a promoção da melhoria dos cuidados prestados.  

De notar, que o referido PI, em conformidade com o percurso formativo decorrido e secionado em 

diferentes módulos, depreende não só uma resposta parcial ao previsto na alínea a) como também ao 

previsto na alínea b) e c), uma vez que visou o desenvolvimento da capacidade de identificação de pro-

blemas, planeamento e resolução de situações complexas emitindo juízos e reflexões relativas a implica-

ções com responsabilidades éticas e sociais inerentes no contato direto com a criança e família, colma-

tando a comunicação do conhecimento desenvolvido e a resolução de problemas perante novas situações 

em contextos alargados, através do desenvolvimento de soluções e oportunidades de mudança com atu-

alização de práticas  

Porém, é na redação deste relatório de estágio que se pretende dar resposta à alínea d) e e) atra-

vés da comunicação das conclusões, conhecimentos e raciocínios para um futuro profissional capacitado 

para uma aprendizagem autónoma e contínua, através da reflexão e da convergência da teoria com a 

prática treinada para posterior divulgação dos resultados.  

Em suma, a indissociabilidade verificada entre as competências de Mestre e das Competências de 

Especialista é notória quanto à integração de novos conhecimentos, num processo de utilizador e produ-

tor de evidência científica, aplicado na construção e no desenvolvimento do conhecimento concomitan-

temente ao pensamento crítico-reflexivo detém da intencionalidade de uma prática inovadora resultante 

na melhoria da qualidade e consequentemente, em ganhos à população alvo.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 A redação do presente relatório reconhece-se mandatária para a obtenção de grau de mestre, 

estando integrado enquanto objetivo de aprendizagem da UC Relatório, uma vez que possibilita a de-

monstração do percurso formativo desenvolvido em simultaneidade à reflexão sobre o mesmo, articu-

lando com as CCEE, do EEESIP e de Mestre as quais norteiam este percurso, num enquadramento teórico-

reflexivo que pretende abarcar a compreensão da aquisição dos novos conhecimento teórico-práticos.  

Verificar no dia-a-dia do contexto profissional potenciais focos de melhoria nos cuidados, é aten-

der à capacidade crítico-reflexiva, no entanto, apesar de esta se demonstrar crucial, consideramos que é 

com o percurso académico, que se permite incorporar a necessidade de atualizar conhecimentos técnico-

científicos e aplicar à prática, conceptualizando e objetivando a produção de resultados. Nesta aborda-

gem, o confronto com os diferentes contextos da prática de cuidados, apresentou-se como uma oportu-

nidade para o desenvolvimento pessoal, académico e consequentemente profissional.  

A enaltecer enquanto aspeto facilitador o apoio e orientação docente, a disponibilidade verificada 

por todas as entidades académicas envolvidas neste percurso e o gosto pessoal de possibilitar a integra-

ção do tema no contexto laboral foi estimulante.  

Em contrapartida, como descrito anteriormente, foram sentidas limitações no desenvolvimento 

do presente PI, as quais passaram pela situação pandémica e todas as alterações inerentes aos serviços 

de ensino e de saúde, bem como a escassez temporal paralelamente à exigência na metodologia e abor-

dagem à temática nos diferentes locais de estágio essencialmente por abarcar conceitos amplos, em que 

o seu domínio não é exclusivo à Enfermagem, mas principalmente por não objetivar ganhos imediatos.  

Porém, consideramos que este projeto iniciado, tem potencial para dar resposta a uma área 

pouco desenvolvida, com forte influência em diversos contextos e níveis quanto à melhoria dos cuidados 

de saúde à criança/jovem e família, garantindo cuidados de enfermagem seguros e de qualidade. Em aná-

lise critica, consideramos limitadora a operacionalização indireta, bem como o contexto amplo na opera-

cionalização do questionário, ainda que a temática se tenha demonstrado relevante em todos os contex-

tos. 
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É neste enquadramento, que num futuro breve prevemos a sua continuidade objetiva no presente 

contexto laboral, permitindo fracionar as variáveis e estudar especificamente a interação entre as mes-

mas, integrando ações de avaliação intermédia para envolver a equipa de Enfermagem na sua potencia-

lidade e consequentemente adaptação comportamental.  

Apesar de ampla, assumimos que a temática apresentada se mantem- a necessitar de maior sensibi-

lização, de ser explorada, investigada e integrar a formação dos profissionais no seu caráter técnico-cien-

tífico, desagregando-a ao conhecimento comum, alocando-a à conceptualização, uma vez que a despre-

ocupação sobre a mesma a médio-longo prazo, resulta em danos reais e traduz-se em necessidades acres-

cidas de saúde.  

Em suma, alcançar o culminar desta etapa, é emergir com uma nova visão sobre a Enfermagem e o 

cuidado à criança/jovem e família pois, apesar de longo o percurso, há a reconhecer o exímio contributo 

ofertado por todas as etapas inerentes à construção do conhecimento tanto pela mobilização de conteú-

dos depreendidos, como pelo desenvolvimento das CCEE; EESIP e mestre, em que se efetiva o enriqueci-

mento pessoal e profissional no alcance de cuidados continuamente melhores, e promotores do bem-

estar, essencialmente para os que no decurso da sua vida são expostos ao desequilíbrio proporcionado 

entre novos ambientes e as emoções despoletadas, numa integração entre o alerta social sobre o ambi-

ente em que vivemos, e iniciando o percurso onde o próprio ambiente dos cuidados de saúde se começam 

a integrar executando a passagem nata da diminuição da mortalidade, e trabalhando progressivamente 

na diminuição de morbilidade.   
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APÊNDICE I - Artigo de Revisão Sistemática da Literatura 

O RUÍDO EM CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: Revisão Sistemática da Literatura  

Dias, I.; Ramos, A.  

RESUMO  

O ruído, é considerado um problema de saúde crescente, associando à saúde mental, ao stress e à perda 

do padrão de sono. Os níveis de ruído adequados à saúde estão entre os 30 dB a 45dB. O ambiente hos-

pitalar consegue assumir-se como uma fonte de ruído pela sua atividade. Essencialmente, para unidades 

como as de cuidados intensivos, onde há uma grande prevalência tecnológica fundamental à prestação 

de cuidados. O contexto ambiental é reconhecido no conforto, e envolve aspetos como o ruído. Podendo 

ser proporcionado através de sons suaves, ou mesmo pelo silêncio. As crianças, são indivíduos de maior 

vulnerabilidade e sensibilidade às alterações do ambiente que as rodeia. Atendendo ao exposto, o obje-

tivo da presente revisão sistemática da literatura é identificar nos estudos o impacto do ruído no conforto 

das crianças com internamento em unidades de cuidados intensivos pediátricos [UCIP]. Ao analisar 6 es-

tudos verificou-se em 4, altos níveis de ruído, com diferentes repercussões. Em conclusão, há impacto do 

ruído na gestão do conforto das crianças internadas nas UCIP.  

 

Palavras-Chave: Ruído, Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, Ambiente 
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APÊNDICEII - Análise SWOT 

 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

Fraquezas Forças 

 . Cansaço físico e emocional da equipa de 

enfermagem face à sobrecarga horária e 

situação pandémica; 

 . Equipa prestadora de cuidados em contexto 

amplo, com evidente preferência para o RN 

pré-termo. 

. Maior investimento teórico-prático por 

parte da equipa no atendimento ao RN pré-

termo, com menor 

disponibilidade/preferência pela 

criança/jovem; 

. Recetividade da equipa de Enfermagem e 

Gestão; 

. Equipa com formação diferenciada sobre o 

tema no âmbito neonatal; 

. Equipa motivada para a qualidade de cuidados 

. Programa NIDCAP; 

. Local com ampla oferta de cuidados à 

população em situação crítica (RN pré-termo, 

RN termo, criança/jovem e família). 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

e
rn

o
 

Oportunidades Ameaças 

. Programa NIDCAP; 

. Local com ampla oferta de cuidados à 

população em situação crítica (RN pré-termo, 

RN termo, criança/jovem e família) 

. Carência de profissionais; 

. Situação pandémica. 
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APÊNDICE III – Protocolo de Estratégias para a Otimização do Ambiente de Cuidados 

Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal 

 

O presente documento foi realizado por Enfª Inês Dias, no âmbito do estágio do XIV Curso de Mestrado em Enfermagem Associação - Especialidade em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e visa suportar/ guiar a aplicação de estratégias relativamente à otimização do ambiente de cuidados como 

agente ativo na gestão emocional do processo de saúde e doença na criança/jovem e família. 

Objetivo - Proporcionar conforto à criança/jovem e família maximizando o potencial em saúde; 

- Auxiliar na aplicação de estratégias promotoras do ambiente terapêutico segundo o desenvolvimento infantil;  

Recomendações 

  

A
m

b
ie

n
te

 

 

Conforto Acústico 

- Se possível, monitorizar os níveis de ruído com audiómetro, correspondendo ações em prol da sua 

redução (ex.: tom de voz/conversas); 

-Reduzir o ruído ambiental: promover silêncio, evitando conversas desnecessárias e diminuindo alar-

mes sonoros (ex. monitores, televisão) em caso de hospitalização;  

- Proporcionar som ambiente adequados a unidade, desde sons suaves ou da natureza ou mesmo 

pelo silêncio; 

-  Colocar fones na criança/jovem com sons calmos de referência para si, limitando a interferência ao 

outro;  

Conforto Visual --Reduzir a incidência de luz artificial; 

- Privilegiar a presença de luz natural no período diurno sempre que a situação clínica o permita  

- Atender, sempre que possível à luz em consideração com a manutenção do ritmo circadiano. 
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- Proporcionar um ambiente visual adequado à valência hospitalar, privilegiando cores com 

preferência entre o azul e o verde e outras, considerando necessidade de calma ou dinamismo, 

divergindo a profundidade de tons pastel vs. escuro que transita consoante a idade. 

- Privilegiar a referência a cenas da natureza através de imagens ou pintura, com preferência para o 

mar/praia e natureza/animais, ponderando o alcance visual pela díade, por exemplo, no teto para 

visualização dos que se encontram acamados. 

Conforto Térmico/Tátil -Dar prioridade a elementos de toque (exemplo peluches/mantas) de eleição/referência; 

-Incentivar o toque do elemento de referência; 

-Reconhecer temperatura média basal, e otimizar recursos na sua manutenção;   

  

Em
o

çõ
e

s 
 

 

Parentalidade - Integrar os pais nas estratégias de promoção do conforto no seu filho; 

- Considerar o bem-estar dos pais, considerando a necessidade de manutenção do ritmo circadiano; 

- Negociar a inclusão parental na prestação de cuidados no decorrer do período noturno; 

- Promover o contato físico parental como por exemplo, o método Cangúru e/ou Colo no RN e na 

criança, massagem no RN/criança/adolescente; 

-Permitir controladamente a expressão de emoções; 

Criança/Jovem - Gerir os estímulos dolorosos, prevenindo e atuando em sua contrariedade 

- Facultar no RN conforto através da promoção de sucção não nutritiva, nutritiva,  

- Permitir períodos de brincar à criança 

- Promover a escolha, autonomia, independência e privacidade na adolescência  

- Organizar os cuidados a prestar evitando constantes manipulações 

- Preservar os períodos prolongados de sono e repouso 

- Posicionar em conformidade com o desenvolvimento anatómico/idade e patologia  
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- Considerar a permissão da criança manter proximidade do peluche/cobertor preferido 

- Disponibilizar tecnologias de comunicação na promoção da distração, como por exemplo o tablet/telemóvel da 

criança/jovem cuja situação clínica permita; 
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APÊNDICE IV - Cronograma de Atividades 

Módulo:  A  B  C      

 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 

Mês 

 
Plano 
de 
Atividades 

Sete
m

b
ro

 

N
o

vem
b

ro
 

D
ezem

b
ro

 

Jan
eiro

 

Fevereiro
 

M
arço

 

A
b

ril 

M
aio

 

Ju
n

h
o

 

Ju
lh

o
 

A
go

sto
 

Sete
m

b
ro

 

O
u

tu
b

ro
 

N
o

vem
b

ro
 

D
ezem

b
ro

 

Jan
eiro

 

Fevereiro
 

Definição de 

problema em 

estudo 

                 

Pesquisa 

Bibliográfica 

                 

Diagnóstico 

de situação 

                 

Definição de 

objetivos 

                 

Planeamento                  

Execução                  

Avaliação                  

Divulgação 

de resultados 

                 

Elaboração 

do Relatório 
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APÊNDICE V - Guia Orientador de Registos de Enfermagem  

 

Consulta de Externa de Endocrinologia HDE 

O presente documento foi realizado por Enfª Inês Dias, em colaboração com a Enfª Teresa Teixeira 

no âmbito do estágio do XIV Curso de Mestrado em Enfermagem Associação - Especialidade em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e visa suportar/ guiar a realização dos registos de Enfermagem 

respetivos à Consulta de Externa - Endocrinologia segundo linguagem CIPE, integrando a melhoria 

continua da qualidade. 
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APÊNDICE VI - Pedido de Parecer à Comissão de Ética 

 

Inês S. Pereira Dias 

Rua Leitão de Barros,117 R/C dto,  

2870 - 484 Montijo 

À Exma. Comissão de Ética do  

Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE. 

 

Assunto: Pedido de parecer à comissão de ética para recolha de dados aos profissionais de saúde no âmbito 

da realização de projeto em contexto de mestrado e especialidade. 

 

Exma. Digníssima Comissão, 

 Eu, Inês Sofia Pereira Dias, nascida a 07 de abril de 1993,portadora do cartão de cidadão nº 

14256724 8zy6, mestranda do IV Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação da Escola Superior 

de Saúde de Beja, na Área de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [ESIP], 

referente ao ano letivo 20/21, sob orientação da Professora Dra Ana Lúcia Ramos, a realizar estágio final 

no centro hospitalar, sob orientação da Enfermeira ESIP Patrícia Batista, venho por este meio requerer a 

vossa aprovação para aplicação de um questionário à equipa de Enfermagem do Serviço de Medicina 

Intensiva Pediátrica e Neonatal da Unidade Hospitalar de Faro, no âmbito do projeto de mestrado 

denominado : “ Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria”. 

 Este é um projeto que se propõe à produção de um documento orientador, de caráter científico, 

quanto à gestão do Ambiente Terapêutico em idade pediátrica, de forma a minimizar as emoções adversas 

inerentes à hospitalização. Pelo que, a aplicação do questionário tem como objetivo identificar, numa 

população desperta para os benefícios da otimização do ambiente terapêutico, quais as principais diferenças 

da gestão/otimização ambiental na prestação de cuidados ao recém-nascido prematuro e a sua transição de 

cuidados, isto é, quais as principais medidas de conforto/gestão do ambiente terapêutico que aplicam entre 

a unidade de cuidados intensivos neonatais vs. unidade de cuidados intensivos pediátricos.  

 É ainda de salientar, que me comprometo com a garantia pelo respeito, confidencialidade e 

anonimato na recolha e análise de dados, não facultando a outras entidades que não estejam diretamente 

implicadas. 

Sem outro assunto, subscrevo-me, deixando em anexo o questionário a aplicar e os meus contatos 

para eventuais esclarecimentos a considerar.  

Inês Sofia Pereira Dias 

 Faro, 17 de abril 2021   
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APÊNDICE VII - Questionário 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 O presente consentimento, enquadra-se no percurso formativo do IV Curso de Mestrado em En-

fermagem em Associação da Escola Superior de Saúde de Beja, na Área de Especialização em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica [ESIP], referente ao ano letivo 20/21.  

 O projeto a desenvolver-se assenta na linha de investigação “segurança e qualidade de vida”, de-

tendo como problemática “Otimizar o Ambiente Terapêutico e as Emoções em Pediatria”. Pretendendo-

se identificar no ambiente inerente à prestação de cuidados a interdependência ao desenvolvimento do 

estado de saúde da díade, efetivando posterior documentação de caráter científico relativa à gestão do 

ambiente terapêutico em idade pediátrica, de forma a minimizar as emoções adversas inerentes à hospi-

talização 

 Assim, o questionário visa verificar se a prática dos profissionais de enfermagem relativamente à 

gestão do ambiente terapêutico em neonatologia apresenta alguma transversalidade quando a prestação 

de cuidados a outras faixas etárias. Essencialmente, depreender, em que âmbitos não o é, e que razões 

poderão estar inerentes. Considerando que os participantes são profissionais de enfermagem em exercí-

cio de funções, sem prejuízo da instituição, vínculo contratual ou funções exercidas.  

Com o desenvolvimento do atual projeto, não são previstos danos físicos, emocionais, económi-

cos, sociais ou outros. Ao mesmo, são reconhecidos benefícios de realização e implementação, com po-

tencial de provocar melhorias na qualidade dos cuidados de enfermagem, pelo reconhecimento de boas 

práticas. 

 É ainda de salientar, que será garantido o respeito pela confidencialidade e anonimato na 

recolha e análise de dados, não facultando a outras entidades que não estejam diretamente implicadas. 

Apela-se ao preenchimento do questionário com sinceridade, permitindo a obtenção de respostas 

válidas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, poderá contatar a autora atra-

vés do e-mail: ines.dias013@gmail.com ou, contato telefónico: 964740473, agradecendo desde já, a sua 

disponibilidade.  

Sem demais, declaro ter lido e compreendido o presente documento, bem como as informações 

que me foram fornecidas, aceitando participar e permitindo o uso de dados que forneço voluntariamente.    
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QUESTIONÁRIO 

I – Caraterização da Equipa:  

Assinale a opção que o carateriza  

1. Género:  

____ Masculino ____ Feminino  

2. Idade:  

____ 20 a 30 anos ____ 31 a 40 anos ____ 41 a 50 anos ____ > 51 anos  

3. Habilitações académicas:  

____ Licenciatura em Enfermagem  

____ Especialidade em: _____________________________  

____. Mestrado em: ______________________  

____ Doutoramento  

4. Anos de experiência profissional em cuidados intensivos pediátricos e neonatais:  

____ ≤ 3 anos    ____ 4 a 5 anos  ____ 6 a 19 anos  ___ ≥ 20 anos 

5. Experiência profissional exclusivamente em cuidados intensivos pediátricos e neonatais 

__ Sim __ Não   

 II – Afirmações de resposta fechada 

2.1. Estou igualmente desperto(a) para a otimização do ambiente terapêutico na prematuridade como 

em idade pediátrica. 

__Sim   __Não 

2.2 A situação critica no neonato é tão agressiva para a díade como para a criança/jovem e família em 

situação crítica. 

__Sim   __Não 

2.3. Considero que a prestação de cuidados protetores ao neurodesenvolvimento se deverá aplicar a 

qualquer recém-nascido [RN]. 

__Sim   __Não 

2.4. Considero que os fatores do ambiente em nada interferem com as emoções da criança e família. 
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__Sim   __Não 

2.5.A instabilidade hemodinâmica em nada pode relacionar-se com o stress.  

__Sim   __Não 

2.7. Considero os cinco sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar) do RN/criança/jovem na minha 

prestação de cuidados. 

__Sim   __Não 

2.8. A minha prática profissional visa sempre, o conforto da díade 

__Sim   __Não 

III – Questão de resposta Aberta 

Considera que atende às variáveis inerentes ao Ambiente Terapêutico no decorrer da sua prática? Se 

sim quais? Como? 

 

 

 

Perante a transição de cuidados da criança (neonato/idade pediátrica), considera que aplica os mesmos 

princípios de otimização do ambiente terapêutico? Sim? Não? Porquê? 

 

 

 

Na sua opinião, a otimização e manutenção do equilíbrio entre estas variáveis é competência do 

Enfermeiro? Se sim, em que medidas e/ou intervenções? 

 

 

Fim. 

Obrigada pela sua disponibilidade 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO I – Recolha de dados segundo aplicação da Orientação n 021/2013 

Aplicação da check-list inerente à Orientação nº 021/2013 : 16,17,18, preenchimento 

segundo os contextos de estágio A,B e C.  

Instalações : Aspetos Ambientais Sim Não N/A Sugestões 

0. Implantação 

1.1.Localização Adequada B/C A   

1.2.Boa orientação solar A B/C   

1.3.Envolvente agradável  A/B/C   

1.4. Topografia sem grandes 
declives 

C A/B   

2.Água 

2.1.Reutilização de água da 
chuva 

 A   

2.2.Sensores nas torneiras  A/B/C   

2.3.Opções de fluxo nas 
sanitas 

 A/B/C   

2.4.Existencia de bebedouros A B/C   

3.Energia 

3.1.Vidros Duplos B/C A   

3.2. Ventilação Natural A/B/C    

3.3. Iluminação Adequada A/C B   

3.4. Energias Alternativas  A/B/C   

4. Resíduos 

4.1. Tratamento de resíduos 
hospitalares 

A/B/C    

4.2. Separação de resíduos 
sólidos urbanos 

A/B/C    

Conforto e Qualidade 

5.Conforto Térmico 

5.1. Insolação adequada  A/B/C   

5.2. Ventilação adequada  A/B/C   

5.3. Temperaturas internas 
confortáveis 

A/B/C    

5.4. Ar condicionado A B/C   

6. Conforto Luminoso 
e Visual 

6.1. Iluminação natural 
adequada 

A/B/C    

6.2. Iluminação artificial 
adequada  

A/C B   

6.3. Cores e Imagens 
agradáveis 

C A/B   

7. Conforto Acústico 

7.1. Ruídos Internos A/B/C    

7.2. Ruídos Externos A B/C   

7.3. Som ambiente agradável  A/B/C   

8.Qualidade do 
Ambiente 

8.1. Boa qualidade do ar 
interior 

A/B/C    

8.2. Boa qualidade dos 
materiais de construção e 
revestimentos 

 A/B/C   

8.3. Existência de infeções 
hospitalares 

B/C  A  

Aspetos Funcionais 
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9. Acessos 

9.1. Acessibilidade para 
pessoas com mobilidade 
reduzida 

A/B/C    

9.2. Bons acessos à unidade 
Hospitalar 

B/C A   

9.3. Bons acessos às áreas 
comuns 

A/B/C    

10. Circulações 

10.1. Boa sinaização mas 
circulações  

B/C A   

10.2. Existem cruzamentos de 
sujos e limpos 

 A/B/C   

10.3 Corredores permitem 
boa circulação 

B/C A   

10.4. Escadas e rampas 
adequadas 

A/B/C    

10.5. Elevadores bem 
localizados e com dimensões 
adequadas 

B/C A   

11.Espaços 

11.1 Boa distribuição espacial  A/B/C   

11.2.Espaços seguros A/B/C    

11.3. Espaços com privacidade B/C A   

11.4. Espaços com dignidade     

11.5. Espaços com aromas 
agradáveis 

 A/B/C   

12.Equipamentos 

12.1. Equipamentos 
ergonómicos 

C A/B   

12.2.Textura dos materiais C A/C   

12.3. Venda de alimentos 
saudáveis junto às áreas de 
espera 

A/B/C    

Aspetos de Construção 

13. Sistema 
Construtivo 

13.1. Materiais de construção 
saudáveis 

 A/B/C   

13.2. Materiais que permitem 
fácil limpeza 

 A/B/C   

13.3.Relação Construção – 
espaços verdes 

A/B C   

14. Instalações 

14.1. Facilidade de 
manutenção das instalações 

B/C A   

14.2. Existência de 
contaminações 

B/C  A  

14.3. Precauções 
desenvolvimento de bactérias 

  A/B/C Insuficientes 

15. Estética 

15.1. Aparência externa 
agradável/harmoniosa 

 A/B/C   

15.2. Aparência interna 
agradável/harmoniosa 

C A/B  0 recurso imagem 
nas unidades A+B, 
C-UCIP  

15.3.Cores e texturas 
agradáveis  

C A/B  A/B : Branco 
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15.4. Volumetria harmoniosa   A/B/C  

15.5. Existência de peças de 
arte 

A/B/C   Externo às 
unidades 

Pessoas : Atenção aos doentes 

16. Aspetos visuais 

16.1. Cor do vestuário dos 
profissionais 

A/C B   

16.2. Cor dos pijamas dos 
doentes 

C  A/B  

16.3. Cor das roupas de cama B/C  A  

17. Aspetos relacionais 
17.1. Ouvir/falar com as 
pessoas 

A/B/C    

17.2. Calor humano/carinho A/B/C    

18. Aspetos Olfativos 

18.1.Aroma das roupas de 
cama 

 B/C A Neutro – 0  

18.2. Aroma dos pijamas  B/C A  

18.3.Aroma do Ambiente  A/B/C   

19. Aspetos 
Alimentares 

19.1. Cuidados na 
Alimentação 

B/C  A  

19.2. Apresentação das 
refeições 

  A/B/C  

19.3. Ergonomia do local de 
refeição 

  A/B/C  

20. Atividades de 
Entretenimento 

20.1.Atividades ligadas às 
artes 

  A/B/C  

20.1. Atividades lúdicas A  B/C  

21. Práticas Religiosas 
21.1 Respeito pelas diversas 
práticas religiosas 

B/C  A  
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ANEXO II – Certificado de participação no 3º Webinar: Emoções em Saúde 
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ANEXO III – Certificado de participação 1º Seminário de Investigação do Projeto NIDCare 

 

 


